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ময়মনসিংহের এসি্ান্ট পেটেলমেন্ট অফিসার 

(বান বাহাঁছুর মৌলবী মহন্দদ আবুল মমিন বি, 8, 
মঙোদয় কর্তৃক 

সল্লিুষ্ট ও ও্রস্পহুভিনত 

শ্বীযোগেক্র প্রসাদ দত্ত । 

মডেল লাইব্রেরী, 
ময়মনসিংহ | 

ড় রি সাত রিনিতা পাশ পাপ এন পি নিল 

৮৩ ৬৩৬৬৬ ৬ততিকিতঞতিতকঞকা 
কি 



প্রাইজ দেওয়ার জন্য 
“মহারাজা নৃধ্যকান্ত”। 

খ্যাত্বনামা হুলেখক 
স্রীযুক্ত যোগেক্্র প্রসাদ দত্ত প্রণীত ৷ 

অপামান্য প্রতিতা-সম্পনন মহারাঞ্জ! সুর্যাকান্তের কর্ম" 

জীবনের যাবতীয় রহন্য, তাহার জীবনের যাবতীপ্ন কাহিনী 

ইহাতে অতি সুন্দর অথচ ভাবপুর্ণ ভাষায় শিখিত হইয়াছে। 
্রন্থধাঁনি সংসার সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া! উন্নত জীবন লাভের 
সুন্দর একখানি অলেখ্য। ইহাতে পিখিবার ও জানিবার 

বিষয় অনেক আছে । কার্ধযক্ষেত্রে অগ্রসর হওধার অন্ত প্রত্যে- 

কের পক্ষে অতি আবন্তক্কীয় গ্রন্থ । সুন্দর হাফষটোন ছবিতে 

সুশোভিত । মৃলা ১২ টাকা) সুন্দর বাধাই ১'* আনা। 

প্রাপ্তিস্থান-_ময়মনসি”হ, মডেল লাইব্রেরী । 

ঢাক] প্রত্যেক লাইব্রেরীতে । 

কলিকাতা র ভট্টাচার্য এও সন্স ৮৫ নং কলেনট্্রীট। 
হিতবাদী পুস্তকালয্ব ৭*ন* কলুটোপ! স্রাউ, কলিকাত 11 

এবং অন্য ন্ পৃন্তকালষে। 

প্রীকেলানচজ্র অচাধ্য | 



|| শা আএচামণ 8৬5৭ 
সার্ভে ও রঃ 

0্নক্লেভন্েন্উ ত্নহ্ষাঙ্গন্দর 1 

4 

প্মহাক্লাজা সুকান্ত" প্রডভরত্ভি 
গ্রন্থ ঞশেত। 

শ্রীযোগেক্দ্প্রসাদ দত্ত প্রণীত। 

প্রথম সংস্করণ! 
হরি প্প প্ পা সরা আগ রণ সপ আদ এপ নাজ কাপল লন. সহ 

মি দি নর 

দূ “টি 

ময়মনসিংহ মডেল লাইব্রেরী হইতে 

শ্ত্রীকৈলাস চন্দ্র আচার্য্য 
| কর্তৃক প্রকশিত। 

১৩১৮ সন 1 

211 |] 16957%50, ুল্য।%ৎ ছয় আনা। | 





পার্ডে ও সেটেলমেণ্টের কার্য বহুদৃর অগ্রসর হইয়াছে । 
কিন্তু তথাপি ইহছান্ন কার্য্যপ্রনালী সর্ধদাধারণে সম্যক্ 

বুঝিয় উঠিতে পানে নাই । 
এই সার্ভে ও সেটেলমেট কাধ্য কোন স্থানে নুতন আ'রন্ 

হইলে তথাকার লোক একেবারে বিব্রত হইয়া পড়ে । কার্ধ্য- 

প্রণালী ও তদ্ঘিরের উপায় জানা না থাকায় সর্বদাই নিজের 
ক্ষতি হইল বলিয়া আশঙ্কা হয়। “সার্ডে ও সেটেলমেন্ট 

সমাচার” সেই সব অভাব দূর করিয়া আশঙ্ক। লাশের জন্তই 

ধারাবাহিকরূপে লিখিত হইল । 

ইহাতে ট্রাভার্স সার্ডে বা ঘের জরিপ হইতে আরম্ভ কৰিঝ়া 
১০৬ ধারার বিচার পর্য)স্ত সেটেলমেন্টের সঙ্গন্ত কার্য) প্রণালী 

পর্যায়ক্রমে বিবৃত হইনাছে। পাঞ্ছে ও সেটেল্মেহ উর কার্য" 

প্রণালী বুঝিবান পক্ষে এবং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার য্খাযোগ্য 

তন্বির করার পক্ষে সম্পূর্ণব্ূপ উপযোগী করা সন্বন্ধে যথেষ্ট চেষ্টা 

কর! হইয়াছে । সকলের পক্ষেই বুঝিবার সুবিধা! হইবে 

বিবেচনায়, তাৰ! যধা।সগ্ঘৰ সরল কর! খিক্সাছে। আশাকরি 

ইহা! পাঠে মালিক, প্রজা, আমীন, পাটোপক্লাৰী প্রভোকেরুই 

বিশেধ উপকার দশিবে। 
লর্বঘসাধারখেধ পক্ষে বুঝিবার সুবিধা হইবে খিবেছনায় 

আইনের আবশ্টকীয় ধারাগুপির বঙ্গানুবাদ মধাস্থানে দেওয়া 



৩ 

হুইল। মুসলমানগণের প্রকৃত ওয়ারিশ নির্ণয় করা এক কঠিন 
সমম্যা। সাধারণের মধ্য হইতে সে অভ্ভাব দুরীকারণার্থ 
পরিশিষ্টে মুসলমানি ফরাযেজ সংযোগ করিয়া দেওয়া গেল; 
যুসলমানের ওয়ারিশহ্যত্রে সম্পত্তির অংশ নির্ণয়ে এখন আর 

গোল বাধিবে না। 

এই পুণ্তক প্রপয়নে পরিপন্ত কানছনগে! শ্রীযুক্ত বাবু সিদ্ধেশ্বর 
হালদার বি, এ, মহোদয় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন ; এমন 
কি, তীহার উদ্ভোগ ও সহাঙ্গভূতিই ইহার অস্থি মঙ্জ!। এজন 
তাহার নিকট চিরকতজ্ঞ রহিলাম। 

ময়মনসিংহের এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেন্ট অফিসার খান বাহাস 

ষৌলবী মহন্গদ আবদুল মমিন বি, এ, এবং সেটেলমেন্ট 

বিভাগের কতিপয়. জ্ঞাতসার মহাত্া বইখানি দেখিয়! ভ্রম 
সংশোধন করিয়া দেওয়ায়, তাহাদের মহান্থতবতায় আমি 

চিরকৃতজ্ঞত। সুত্রে সংবদ্ধ বহিলাম। 

নান। কারণে পুস্তকে ভ্রম প্রমাদ থাকার কথা; আশ! করি 

সহদয় পাঠকগণ সেক্রটী ক্ষমা করিবেন। পুস্তকখানি দ্বার। 

কাহারও কিছু মাত্র উপকার দশিবে সমস্ত শ্রম সফল জ্ঞান 
করিব। ইতি । 

ধোববাড়ী, যুক্কাগাছ! |] 

ম্্ষমনসিংহ ৮ 
বশংবদ 

গ্রন্থকার । 
৪1 শ্রাবণ ১৩১৮ সন। 



অুচিপত্র। 
বিষয় পত্রাঙ্ক 

প্রথম পরিচ্ছেদ ; ১ 

উপক্রমণিক। £--সেটেলমেণ্ট শদ্দের অর্থ; মেটেপমেন্ট 

জরিপের কার্য; কারের খিভাগ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ; ৩ 
ঘের জরিপ £--৭ের জরিপের আবশ্যকতা , জরিপের ঘ 

ষ্টেশন নির্দেশ ।- সীমানার কপ! 7-ছ্েশনেত্র উপকার্লিত 

ঘেরলাইন দেওয়ার নিয় ;-মৌঞার সিট প্রস্তত প্রণালী । 

তৃতীঘ পরিচ্ছেদ ; ৪ 
কিন্তোয়ার কক্ষের জরিপের সংজ্ঞা ঙ্কেল ৮ জরিপের 

যন্্রাদি ;-_কাধ্য প্রণালী বিলুপ্ত ষ্টেশন খুঁঞির! বাহির করাঃ 

সীমানা জরিপ ;--টাইলাইন দ্বারা স্টেশন নিদ্দেশ।-ছুইমৌজা 

মধ্যস্থিত সড়ক, হালট, নদী, খাল ইত্যাদির নক্পা --মোরব্ব। 

বিভাগ :-মোরবার প্রণালী ;-মোরবান লাইন :--কাটান 

প্রস্থত £--খাক প্রন্তত ;--মোর্দ। লাইন হইতে পান বরঙ্গ 

ইত্যাদি বগণ করার নিনুষ "ক্ষেত্র জরিপ ক্ষেতের শীমান 

দেখাইতে প্রজার কণ্তবা »-নৃতন লপ্.পয়স্থির মৌজা নিদ্েশ ; 
দাগের পরিচয় ও শীমান। নিম্ন ;১-- একাধিক সিটের কথ|; 

পরতাল $--নক্সাম় নীল দেওয়া ,-জলা জমির সীমান1; 

বাউগ্ডারী ডিম্পুট | 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ ; হও 
খানাপুত্ী /খানাপুরীর দ্িনিযাত $-মৌগ্জার পরিচয় 

দাগের নব্বর ,-বাঁট। নম্বর ও বাট! দাগ $--জমির শ্রেণী ব! 

জমির পরিচয় ;-_ভূস্বাধী কিন্বা মালিকের স্বত্ব ও দখল ; 

খানাপুবীর নিয়ম ;--উপরিস্থ মালিক ;--খতিয়ানের কথা 

চুকানী স্বত্বের খতিগ্লান;-_বর্গাদ।রের খতিয়ানের কথা; 

খেবট;--দাগ সম্বন্ধে খতিয়ানের কথ1)--প্রার হালটের 
কথ ;--এজমালী কমির কথ।/-__বিতিন্্র খতিয়ানের পরিচগ্ধ : 

দেবর সম্পত্তি;_-এক শ্বত্বের অধীন বিভিন্ন খতিয়ান ?__-খণ্ড 

খতিয়ান ;--অংশ লিখিবার নিদষ /-জল! জমি /--মন্তবা ঘরে 

দখলের পণ্রচয় ;১-কমিব শ্বেতী ;-জমির চৌহদ্দি দাগ 
পরীগগ।;--দ্থিত;-গো মহিাদিবু তাপিক!;-ডিজ্পুঈ বা বিবাদ; 

আপীলের কথ ও লয় । 

পঞ্চম পারচ্ছেদ ; ৪১ 
বুঝান্রত,_-পর্চাবিলি মির পরিষাণ ও স্থানীয় মাপের 

কগা,__পর্চার অবগ্ঠকতা -_খাঁজানা লিখন, _বেপ্ট ডিম্পুট, 

বেধন্ৰোবস্তী জমিব্র কগ',--'বচারের কথ'-এক জমার জর্গি 

বিভিন্ন .মৌঞায় থাকিলে তাহার কথা,_স্বত্বান্মসারে খাজান! 

এক মৌঙ্জার সাথিন ভুম।,--বিভিন্ন মৌঙ্জার সামিল জমা,-"স্বত্ব 
রক্ষার্থে খতিধান করানেএ ্ন্ত উপদেশ, হকিয়ত। 

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ৪৮ 

এটেষ্টেশন,__এটেইেশনের কার্ধ্য,--নোটাশ দেওয়ার কথা, 

ত্বত্বের শ্রেণী লিখন,--মালিক,__মধ্যস্বস্বধীকারী,--রায়ত 



1/০ 

কোকণ রায়ত,-প্রঙ্জান্থত্ের শ্রেশী নির্ণয়ের উপায়,--প্রযাণ 

অভাবে শ্রেণী বিভাগের প্রণালী, মধান্বত্ব, চিরস্থায়ী মধ্যস্কতব, 

সাবান সম্বন্ধে প্রমাণ,_মধ্যস্বত্ব বর্তমানে "খাজনা বদ্ধি, 
সামাঘ়িক মধ্যন্বত$--রায়তি শ্বহ;--জমা মোকররী ;--স্থিতি- 
ধান রায়ত ;--দখলিম্বত্বধিশিষ্ট রায়ত ;-দখলী স্বত্বণুগ্ঠ রায়ত ) 
স্বহ্ের প্রয।1-খাঙ্গানার লিখশ /-বিতিনন খতিশ্ানের জম। 

এক খর্ভরানে পিশার কনা; শ্বহান্ুপারে খতিয়ান ;--সম্প- 

তির অশান্ুনারে খাঙ্সানাত্র অংশ 7-পথকরের কথা। 

খাজানার মন্তব্য ;--বাঞ্জান! আদান প্রদান ন। থাকিলে তাহার 

কথা ,_বিচার ও আপীল। 

সপ্তম পরিচ্ছেদ ৬৬ 
ডপ্ট পাবলিকেশন ;-_নোটাশ জারীর কগ!। 

অষ্টম পরিচ্ছেদ ৬৭ 
১০৩ (ক) ধারার আপত্তি কোট ফি/--নোটাশ ;-- 

দরখাস্ত দেওয়ার নিয়ম ;-- বিচারকের কথ শ্াপাল। 

নবম পরিচ্ছেদ ৬৯ 
ফাইনাল ধাচ। ূ 

দশম পরিচ্ছেদ ৭৩ 
ফাইনাল রেকর্ড প্রস্তত। 

একাদশ পরিচ্ছেদ ৭০ 
ফাইনাল পাবলিকেসন 1--সার্টিফিকেটের কথ! ;-- ১০৪ 

ধারা মত জমাধার্য্য সন্বন্ধে আপীল । 



1%/৬ 

খাদশ পরিচ্ছেদ 1 ১৩ 
&. সেটেলমেন্টের খরচ আদায় ; ফাইনাল বেকর্ড ও নকৃস। 
বিবরণ । ্ এ 

ত্রয়োহশ' পরচ্ছেদ ৭8 
১০৫. ধারা ও ১৯৬ ধারা মতে বিচার ১১৯৫ ধারার 

পময় ;--আাইন সঙ্গত খাজানার কথ! ১--১*৫ ধারার ইস্্ু £-- 
১৬৫ ধারা মতে দরখাস্ত দেওয়ার মূল বিধয় ; বিচারের কথা; 

১০৬ ধারার সময় ১১৭৬ ধার। মতে দরখাস্ত দেওয়ার 

নিয়ষ ;$--দরখাস্তের খরচ ;---সেটেলযেট্ট আগত ও দেওয়ানী 
আদাপত ;--১০৬ ধাবার বিচারের পর দেওরানী মোকদ্বম। 

ল! চলিবার কথ /--নিষ্ষর স্বত্ব ;--লাখেরাজ স্বত্ের গ্রমাণ -- 

নদী শিকষ্থি পর়স্থি চরের স্বত্ব $- পুনরালোচনা ১--১০৫ 

ধরা ও ১০৬ পাবার নিচারের বিরুদ্ধে আপীল /--ম্পিশিয়েল 

জগ 1 হাইকোর্ট আপীল । 

০ উম রাছিউনিটে 



শুদ্ধিপত্র। 
নিয়লিখিত করেকটী স্থান নানাকারণে সংশোধিত হইপ়! 

ছাপ। হইতে না পারায় এবারের জন্ত নিয়ে সংশোধন করিয়া 
দেওয়া গেল । বারান্তরে যথাস্থানে সন্গিবেশিত হইবে । 

১। ২০ পৃষ্ঠায় ৪র্থ প্যারাতে অর্থাৎ “এই বিচারে আপীল", 

হইতে আরম করিয়া! “নিযুক্তের কোন আবশ্তক নাই” পধ্যস্ত 
কথাগুলির্ পরিবর্তে নিরলিখ্বিত কথাগুলি পড়িতে হইবে। বথা-- 

*গানাপুরীর সময় কেবল রেকর্ড প্রস্ততের সুবিধার জন্ত 
ফেসীঘানার বিবাদ মিমাংসিত হয়, উহ! সার্ভে একট অনুসারে 
করা হয় না; কাজেই চুড়ান্ত নহে। এই যিষাংসার বিরুদ্ধে 
কোন আপীল করা বায় না। সীমানাক্ন তর্ক থাকিলে জন্য 

এটেকট্টেশনের সময় এটেষঞ্টেশন অফিসারের নিকট আপত্তি- 
কারী হইলে তখন সাভে” একট অনুসারে স্বীতিষত বিচার হইয়া 
খাকে। ইহান্ন বিরুদ্ধে আপীল কর! ঘাঁয়। নিম্পত্তির তারিখ 

একবাগ মধ্যে সারে একট. অনুপারে রীতিষত কোর্টকি দ্বারা 
বরখাস্ত দিলে সেটেলমেন্ট অফিপার, স্পারিপ্টেপ্ডে্ট, আব. 

সাভেরি ক্ষত পরিচালনে আপীলেত্র বিচার করি থাকেন। 
সীমানান্র ধিবাদ সম্বন্ধে এটেষ্টেশনের সঙ্গপ্ন বিচার হইয়! গেলে 
খঙ্ধি উহার আর কোন আপীগ না হত তবে আর এসন্বন্ধে 
দেওয়ানী বিচার চলিবে না! ক্রিস্ত আপীল নিশ্পতি হইলে 

তাহার বিরুদ্ধে দেওয়ানী কলা যাইতে পার়ে। 



২। ৫৬ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় প্যারার »ম লাইনে "মালিক ইচ্ছা 

ক্ষরিলে হইতে আরস্ত করিয়] “বৃদ্ধি করিতে পারেন।” পর্যক 
কথাগুলির পরিবর্তে নিয়লিখিতরপ পড়িতে হইবে । ধখা $-_ 

. . *১৫ পনর বৎসর মধ্যে একাধিক বার খাজান। ব্দ্ধি হইতে 

গারে না 
৩। ৬২ পৃষ্ঠায় ১ প্যারার “কষ! বা চাষী প্রজা হইতে 

*লিখ| হুন্প না” কথাগুপির পরিবর্তে নিয়লিখিত কথাগ্চলি 

হইবে যথ] ৫. 

ণ্যাহার অধীনে কোন প্র্গা নাই, নিজের খামারে আছে, 
এটেক্টেশনের সমগ্ন কেবল তাহাদেরই পথকর লিখা হয়। 
যাহার্দের অধীনে প্রা আছে, তাহাদের পথকর তেলুয়েশন 
( ৬৪1895107 ) অনুসারে নির্দি্ হয়।” 

৪। ৭৪ পৃষ্ঠায় ১৩ লাইনে “সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে” 
কথার পর প্ছই মাস মধ্যে” কথাটী হইবে; তৎপর “বঙীয় 
প্রজান্বত” ইত্যাদি । 

৫। ৭৮ পৃষ্ঠায় ১৮ লাইনে অর্থাৎ “১০৬ ধারা” চাপ্টারের 
২ম লাইনে “১০৫. ধারার বিচারের পর” কথা! কষ়েকটী 

উঠিয়া যাইবে। ূ 
৬। ৮৭ পৃষ্ঠার ৪র্থ লাইনের -মিঙ্নে প্যারাগ্রীফে অর্থাৎ 

“মেওয়ানী আদালতে” হইতে “নিপত্তি হইয়া থাকে” পর্য্যন্ত 
কধাগুলির পরিবর্তে নিয়লিখিত যত পড়িতে হইবে । যথা! ৪৮ 

১ প্দেওয়াশী আদালতে ম্বত্ের মোকদযা কর্জখু করিতে 
মু্যানুলারে কোর্টকি ধিতে হয়, উর্ধে কত লাগিধে স্তাহান্ 



1/ 

কোপ মির্দিঃ মিয়ম নাই। কিন্তু সেটেলমেন্ট বিভাগে ১০৬ 

ধারার মৌকদম! রুদ্ু করিতে এরূপ মৃল্যাহুসারে কোর্টাক দিতে 
হুইলেও উর্ধে ১০১ দশ টাকার অধিক মূল্যবান কোর্টফ দিতে 
কু না। দেওয়ানী আদালত হইতে নেটেলেন্ট আদীলতে 

মত্বর নিষ্পত্তি হয়।” 





প্রথম পরিচ্ছেদ । 
উপক্রমণিকা ৷ 

শি হরতীধুত 

শ্নেটেলদ্সেপ্উ শখের প্রকৃত অর্থ বঙ্গোবপ্ত। কিন্ত 
সেটেলসেন্টের জরিপ বলিতে বন্দোবস্তের জন্ঠ জরিপ ন1 বুঝিয়া 

জ্ল্লিপী ও স্্রত্থ নিখন্স কার্য বুধিতে হইবে। প্রজা 
ও ভূষ্যধিষ্কা্ধী মধ্যে যে থেরাপ শ্বত্বে জমি দখল করে ক্ষেত্র 
জরিপ করতঃ তাহা লিপিবদ্ধ করাই সেটেলমেন্ট জরিপের 

কারখ্য। আব্ক হইলে কোন কোন স্থানে জরিপ কিয়! 

পেটেলমেন্ট হইতে বন্দোবস্ত করাও হয়। . 
এই জরিপ ও শ্বত্থ লিখন কার্যে পরন্দাসাধারণ ও মালিকের 

কি ইঠ্টানিষ্ট হইবে, তাহা নিম্নলিখিত কার্ধ্য প্রণালীর অবস্থা 

জাত হইলেই সম্যক্ উপলদ্ধি হইবে। তছুদেত্তেই সেটেলমেন্ট 
, সংজ্ান্ত কার্ধ্যপ্রণালী নিয়ে আলোচিত হইল। 



সারতে ও গেঠেগহেন্ট গহাদিখ & 

নিয়লিগিত শ্রেদী ঘা বিভাগ ছানা সেটেলমেন্টের গরিপ ও 
শ্বত্ব পিখন কার্ধ্য ক্রধাঞ্য়ে বিভাগ করা হইযাছে। উহার 
প্রতোকট কার্যত প্রতি বখালঘয়ে প্রজা! ও যাঁলিক উত্তয়েরই 
রিশেব বনোষোগ রাখ! কর্তব্য । 

কার্য্ের ধিভাগ যথা £-.. 
(১) ট্রাভার্স সার্তে বা ঘের জবিপ। 

(২) কিন্তোয়ার ব। ক্ষেত্র জরিপ। 

(৩) খানাপুরী। 
(৪) বুঝারত। 

(৫) এটেষ্টেশন বা তছদিক। 
(৬; ড্রাপ্ট পাবলিকেশন ব1 পাওঁলিপি গ্রচার 

(৭) ১০৩( ক)ধারা মতে আপন্তি। 

(৮) ফাইনাল ধাচ। 

(৯) ফাইনাল রেকর্ড প্রস্তত | 

(১০) ফাইনাল পাবলিকেশন বা চিড়ান্ত কাগজ গ্রচান। 

আাবস্ঠক মত ১*৪ ধারার তিচার। 

(৯১) সেটেলমেণ্টের খরচ আদায় এবং ফাইনাল বেকর্ড 
ও নকলা বিতরণ । 

(১২) ১০৫ ধার ও ১৯৬ ধার] মতে বিচার । 



দ্িভীয় পরিচ্ছেদ । 
ট্রাভাস সার্ট ( 18589 শত ) বা 

ঘের জরিপ । 

সেটেলষেপ্ট জরিপের কাধ্যারস্তের প্রথষে খের জরিপ হয়। 

প্রত্যেক মৌঞ্জার মোটামুটি সীমানা নির্দেশ এবং কিন্ত - 

ধার অরিপের সিট প্রস্তুত জন্য ঘের জরিপের নিতান্ত আবগ্তক | 

ধিওড়েলাইট নাষক যন্ত্রের সাহাযো এই ঘের জরিপ হইন 
, থাকে। 

ঘের জরিপের নয় ভ্রিসীমানায় পাথর এবং স্থানে স্থানে 

বাশ বা কাঠের খুট পুতিয়া ষ্টেশন করা হয়। তদ্দারাই মৌজার 
ঘের লাইন নির্দেশ হইপা থাকে । ভবিষ্ঠতে এ সমস্ত খুটা ও 

পাথর অনুসন্ধান করিয়! সহজে বাহিন্ন করার জন্ত ছ্সিকটে 

 জিকাবা অন্ত কোন বৃক্ষের ডাল রে!পণ করা হয়। 
এই খুট! ব! পাথরের অবস্থিতি দ্বারা মৌঙ্গার প্রকৃত 

' সীমানা স্বীকৃত হয় না। কেননা উহা কেবল জন্বিপের সাছাব্যে 

জরিপ কারকের মুধিধ| মত বসান হয়। প্রত সীমান। মির্দেশ 
: পূর্বক এ সকল খুটা বা পায় বসান হয় না। হ্থুতরাং কোন 
মৌজার ব1 বাক্তির পৃত্ব নষ্টের আশঙ্কা করার কারণ নাই। 
কোন অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া এ গুলি নষ্ট কর! যুক্তিদুক্ত 
লছে। নষ্ট করিলে বং জরিপের খরচ সবজি হওয়ার গঞ্তাবন! 

আছে। 



৪ বার্ডে ও নেঠেলছৈন্ট সাচার । 

তবিষ্ভতে এই সমগ্ব ঞ্রেশনের গাছগুলি সজীব অবস্থার 
রক্ষিত হইলে তরৃষ্ঠে জমি সংক্রা্ধ গোলযোগ লেটেলমেপ্টের 
না বার মিদাংযাক পক্ষে বিশেষ সুবিধা ছয়। 

মৌজার দখল কন্থসার়েই ঘের লাইন দেওয়ার নিকষ । কিন্ত 
কার্যোর সথবিধা ও আনুসঙ্গিক অতস্থা জাত হওয়ার অন্ত ঘের 

জধিপ কারক অনেকম্থলেথাক নজ্জার সহারতা গ্রহণ করিস 

খাকে। 

তের দ্ধরিপের লাইনগুলি কাগজে অঙ্কিত করিয়া জরিপের 
সিট প্রস্তত কর হয় এবং উছাতেই কিন্তোগারের সময় ক্ষেত্র 
সমূহ অফ্িত করা হয়। 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
কিন্তোয়ার বা ক্ষেত্র জরিপ। 

ধের জঞ্রিপের পর কিন্তোক্ার ব! ক্ষেত্রজরিপ। এই সময় 

প্রত্যেক ক্ষেত্রের সীমাল নক্গার আফিত জ্্ব। 

ক্ষেতের কিতায় ছিভায় জরিপ করিয়। নক্মায় 'ক্ষিত করার 

নাম ক্রিক্ঞোজআ্াল বা স্ষে জিপ । 
নক্ষ! প্রতি ১৬ ইঞ্চিতে এক যাইলের সধান ধরিয়] প্রপ্ত 

করা হ্য়। 

ছঠিগেতর কারে মিরিখিত বহগুলি ব্যবহক্ক হই] গানক। 
বা :৬পন টেবল্।, অপটাকেণ ফোর়ার বা রাইটএংগল, স্নান 



খ এ হএ হি ক) মধ চা বি ০ 

ছিল য়ানা কর্ষিগ £ .. ৫ 

ঘা! পটন্বী, ফেল (কম্পাস), ভিক্পাইভাব ( ক্ষণ ধা কা), 
পফিগ, বাগ, নিশান, চেইন বা শিকল *, পিন, বাপে 

নল?। সাইস্জেন ও মেগ্সেটিক কম্পাস ও ব্যবহৃত হস্ছ। 
গেজ জরিপের কার্যয পাঁচ ভাগে বিতড্ত। বখ! :-- 

(১) ট্রাতাস গ্কেশন অন্থসন্ধান করতঃ বাহির কর! এবং 

মাপ করিয়। পরীক্ষা করা। 

» (২) মৌজার শীমান] অঙ্কিত করা । 
€$৩) মযোরব্বা কর।। 

(৪ মৌজার মধ্যস্থিত ক্ষেত্র সমূহ জরিপ করা। 
(৫) নার নীল দেওয়া । 

ষ্টেশন নির্দেশ £__ 
জরিপকারক সরেজমিতে যাইয়া ট্রাভাপ ক্েশনের 

অন্ুপন্ধান করিবে । কোন একটী ষ্টেশনের ছিন্ন পাওষা না 

গেলে বা সন্দেহ যুক্ত হইলে নিক্ললিখিত উপায়ে পুনঃ খুট! 
বসাইবে বা স্থান নির্দেশ করিবে। বিলুপ্ত কোন (শন ব্যতীত 
কার্ধ্য চলিলে আর অনুসন্ধানের প্রয়োজন করে ন!। 

(ক) নির্দিষ্ট অপরাপর ষ্টেশন গুলির সহিত উফ রাখিয়।! 
কোন এক স্থানে বিলুপ্ত ষ্টেশন কল্পনা করতঃ সেই স্বান হইতে 

অপর তিনটী নির্দিষ্ট ষ্টেশন পর্যাত্ত শিকল দ্বার! মাপিয়া সিটে . 
(দীপ সা পপ কাউ ৯ নত পপ লন দাস 

* ১০০ লিঙ্ক বা কড়িতে এফ চেইন বা শিকল। এই 

শিকখের দৈখ্য ২২ গঞঙ্জ। 

+ এই নলের পরিমাণ ২* কড়ি বা লক্ষ +১৬ ফিট। অয় 
স্থান দাপিবার জন ইহ] ব্যবহত হয়। 



৮ সার্ভে ও সেটেলষেপ্ট সমাচার | 

'অন্ধিত.ঘের লাইনস্থিত ষ্টেশনগুলির দূরত্বের সহিত এঁক্য 
করিলে যি তিনটি ধাপই পিটের সহিত মিলিয়া যায়, তবে, এ. 

স্থানেই প্ররুত স্টেশনের অবস্থিতি ছিল বলিয়া! ধরিতে হইবে । 
(খ) এক ষ্টেশন হইতে অপর ষ্টেশন দেখ! যায় এইরূপ 

নির্বিঃ দুই ক্েশনের ষোগ লাইন হইতে অপটীকেল স্কোযারের 

সাহায্যে অফ.সেট নিয়াও বিলুপ্ত স্টেশন নির্দিষ্ট করা যায়। কিন্তু 

অপটিকেল স্কোয়াবেন সাহায্যে দুরবন্তাঁ স্থান নির্দেশ করা 
অগুদ্ধ হইতে পারে। 

সরেজমিনে এক ষ্টেশন হইতে অপর ষ্টেশন পর্য্যন্ত যে 

দুরত্ব পাওয়া যায় তাহ! সিটে অন্কিত স্টেশনের দুরত্বের সহিত 

(স্কেল ক্রমে) মিলিত ন! হইয়! প্রতি শিকলে এক বা অর্ধ 

লিঙ্কের অধিক পার্থক্য হইলে ষ্টেশন নির্দিষ্ট কার্ধ্য ঠিক হয় নাই 
বুঝিতে হইবে। 

সীম!না জরিপ £-_ 

ট্রাভার্স ট্েশন অনুসন্ধানের পর সমস্ত 'মৌজার সীমান। 

ট্রাভার্স লাইন হইতে অফ সেট নিয়! ট্রাভার্সপ সিটের উপর 
অন্কিত করিতে হয়। 

ট্রাভাপণ লাইন হইতে মৌজার প্রকৃত সীমানা আড়াই 
শিকলের বেণী দুরে থাকিশে *টাইলাইন” দ্বার] এক কি 
ততোইধিক প্রেশন প্রস্তুত করতঃ উক্ত “টাইলাইন” হইতে 

অফলেট নিতে হয়। | 

দুই মৌজার মধ্যবর্তী স্থানে কোন সড়ক, হালট বা খাল 
 খাকিঙগে তাহা উভয় মৌঙ্গার নক্সাতে অঙ্কিত হইবে ।. 



. কিস্তোদার জরিপ। | এ 

ছই মৌজার মত্ান্তলে নদী, খাল, ইত্যার্দি কোনরূপ 
জলঙ্ঞোত থাকিলে অবস্কান্ুসারে নিয়লিখিত' নিরমানারী 
সীমানা জরিপ হইয়া থাকে । যথা £_. 

(ক) নদী বা খালের পরিসর তিন শিকলের বেদী না 
হইলে উভয় পাড় উভয় মৌজার জরিপ কারকই অক্কিত করিবে। 

এই নদী ব! খাল কোন্ মৌজার উরাভাস সিটে পড়িয়াছে, তাহ! 
দেখিবার আবশ্টীক করে না। 

(খ) নদীবা খালের পরিসর তিন শিকলের বেশী হইলে 
এ নদী বা খাল যে মৌজার ট্রাতার্সসিটের ভিতরে পড়িয়াছে, 
পেই মৌজার জরিপকারক উহা আন্কত করিবে । অপর 

মৌজায় মাত্র নিকটস্থ পাড় অদ্কিত করিলেই চলে। 

(গ) নদীবাখালের পরিপর অত্যন্ত বেশী হইলে অর্থাৎ 

কোন মৌজা হইতেই উহার উভয় পাড় অস্কত করাল স্বযোগ 

ন1 ঘটিলে প্রত্যেক যৌজার জরিপ কারককেই তাহাব্ নিকটন্ত 
পাড় অন্ষিত করিতে হ্য়। 

মোরববা ( 09901796919]. ) 

ঘের জরিপের যে সিট প্রস্তত হইয়াছে, ক্ষেত্র জরিপ কার্যে 
সুবিধার দন্ত ই সিটের লাইনের মধ্যস্থিত স্থান ক্ষুদ্র ক্ষু্র ভাগে 
বিভক্ত কর! হয়) উহার এক একটী ভাগকে “ম্মোলক্বত।" 
কছে। রী 

জরিপকারক মৌজার ঘের লাইন পরীক্ষা করিবার সময় 
মোরব্ব। প্রস্তুত করান সাছাব্যার্ধে ট্রীভার্স লাইনের উপর স্থানে 
স্থানে নুতন স্লেশন প্রত্তত করিয়া থাকে । এই ষ্টেশন গুলির 



৮ -. সার্ডেও লেটেলঘেন্ট লক্গাচার | 

দুরন্ধ সচরাচর ১* শিকলের নুন কি ১৪ শিকলের অধিষা হয় 
না? রি | ৃ 

মৌজার সীমানার কাধ্য শেষ হইলে পর মোরব্যার কার্ধ্য! 
আবুস্ত হইয়া থাকে। | 

নিয়লিখিত স্থান গুলিকে মোরব্বার কোণ ধরিয়া! সমগ্ত 

যৌজা মোরববা দ্বারা বিতক্ত করিতে হয় । 

(ক) ট্রীভাসের মূল চান্দা অর্থাৎ বাউগ্ডারী বা ঘের 
লাইনের খুটী বা পাথরের স্থান। 

(খ) ট্রীভাস” লাইনের উপর শিকল দার! ষে সমস্ত চান্দা 

ঠিক কবা হইয়াছে । 

- (গ) মৌজা মধ্যে টাইলাইন দ্বারা যে সমস্ত উপচান্দা 
নির্দিষ্ট হইয়াছে 

(ঘ) এ সমস্ত চান্দা ব উপচান্দার যোগ লাইনের উপর 

শিকল দ্বার! যে সমস্ত উপচান্দ। নির্দিষ্ট হ্টয়াছে। 

প্রত্যেক মোরব্বার আয়তন প্রা চতুষ্কোণ বিশিট অন্কত 

হইয়া থাকে । অবস্থা বিশেষে আকৃতি অন্যরূপও হয়। মোর- 

ব্বার এক এক পার্খব ১* হতে ১৪ শিকল পর্য্যস্ত দূরবর্তী হয়। 
মোরব্ব! প্রস্তুতের সময় বেস্থান দিয়া শিকল চালান হয়, 

উহাকে “মোরব্বা লাইন” কহে। এলাইন মৌজার অস্তভূক্তি 
ক্ষেত্রের আইলগুলি কাটিয়! যার । তখায় সরে জমিনে এ সমস্ত 
আইলের.উপর কোঁদালী দার] চিত্ব করতঃ “কাটান” প্রস্তুত 
করিতে হয়। 

মোর! লাইন বাড়ী, পুষ্করিনী, পানবরজ, ইত্যাদির উপর 
দিয় না হাঁস তাহা পূর্বে দেখিয়া] লাইন চালাইতে হুইবে। 



কিন্তোগ্ার জ্িপ। ৯ 

সিটের ট্রাভাস” লাইনগুলি একট সাধারণ কাগজে অস্থিত 
করিয়া তাহাতে মোবব্বা লাইনের ও ঘের লাইনের “কাঠি” 
ও মাপ লেখ! হয়; উহার নাম ম্বান্ক1। " মোরব্ব। প্রস্তত 

এবং থাকার কাজ শেষ হইলে পর ট্রাভাসঁ সিটের উপর 
খাকার মাপ দৃষ্টে মোরব্ব! ও কাটান অঙ্কিত করিতে হয়। 

কোন পান বরজ বা ঘরের মধা দিয়া মোরব্ব। লাইন যাও- 

যার সম্ভাবনা থাকিলে অপর দ্বই চান্দা যোগ করতঃ কিন্বা 
টাইলাইন ত্বার! নূতন চান্দা বানাইয়া পান বরজ ব1 ঘর রক্ষা 
পূর্বক কার্য্য করিতে হয়। 

ক্ষেত্র জরিপ । 
, মেবব্বার কার্য শেষ হইলে পর তন্মধ্যস্থিত ক্ষেত্রসমূহ 

থক পুথক ভাবে £জরিপ করা হয়। এই সময় প্রজ্াসাধারণ 

3 সর্বপ্রকার শ্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিত থাক নিতান্তই 
য়োজন। 

চেইন লাইন হইতে অফটিকেল স্কোয়ার দ্বার অফসেট 
নিয়া ক্ষেত্রের কোণা, আইলের বাকা স্থান ও ক্ষেত্রের অন্যান্য 

আকৃতি স্থিরীকৃত হইয়া সিটে অঙ্কিত হয়। 

ক্ষেত্র জরিপের সময় যাহাতে নিজ দখলীয় জমির সীমান। 

ঠিক দু দেখান হয়, ততপ্রতি সকলেরই দৃষ্টি রাখা আবশ্তক। 
এই সময় জমির সীমান। দেখাইতে গোলযোগ খটিলে, নক্মা 
অসশ্দ্ধ হইবে; ভবিয্তে এই গোলযোগ সংশোধন করান 

কঠিন। এমন কি অনেক সময় উহ] লক্ষ্যই করা যায় না। 

মো] মধ্যে ষে ঘের লাইন দেওয়। হইয়াছে, ই লাইনের 

নাছিকে সেই মৌজার কতক জমি থাকিতে পারে এবং অপর 



১৯ ার্ডে ও সেটেলমেন্ট সমাচার | 

কবৌ্ার কতক ঙমি উক্ত ঘের লাইনৈর ভিতরে আসিরা টুকিতে 
পাবে |. এরূপ স্থলে সেই মৌজার দখলীয় জমি যাহ! ঘের 

লাইনের বাহিরে পড়িয়াছে, পেই মৌগ্ার সাধিলে এবং বিভিন্ন 
মৌজ্জার জধি যাহা ঘের লাইনের ভিতরে ুকিয়াছে ত তাহা 
ছাড়িয়। দিয়া জরিপ করিতে হয়। 

জব্িপ কারকের ভ্রমে এই সীমানার জমি জরিপ করিতে 

গোলযোগ ঘটিলে জরিপ কারককে দরখলকারী প্রজার সেই ত্রঙ্ 

বুঝাইয়! দেওয়া উচিত । ঘের লাইনের খুটাত্র বাহিরে সেই 
মৌজার স্বত্ব দখলীয় জমি থাকিলে তৎক্ষণাৎ উহার চতুঃসীমা 
দেখাইয়। দ্রিবে এবং সেই মৌজার সামিলে জরিপ করিতে 

বলিবে। তাহা ন| করিলে যদি ভুলে বা অবহ্লোয় ঘের 

লাইনের বহির্ভাগ স্থিত সেই মৌজ্জার জমি জরিপে বাদ পড়িয়া 

যায়,'তাঁহ। হইলে প্রজা ও মালিকের শ্বত্ব সম্বন্ধে বিশেষ গোল" 

যোগ ঘটিতে পারে । ভবিষ্যতে এই গোলযোগ সারিয়া লইতে 

বিশেষ খেজালত পাইতে হয় । *' 

* একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এ বিষয় খোলাপা কর! গেল। 
বথ| £- কুলপুর এবং কলাবাধা পাশাপাশি গ্রাম। কুলপুর 

 ৮নং তোঁজির ফুল (সম্পূর্ণ ) মাল ও কলাবীধা ৭নং ভৌজির। 

ফুল (সম্পুর্ণ )মহাল। যদি কুলপুর মৌদ্জার ঘের টা 

বাহিরে মৌজার কন্তক জ্বি থাকে ও উহ! জরিপের সময় 

কুলপুর মৌগ্গার দামিল ধরা না পড়ে, তবে নিশ্টয়ই কলাবীধ। 

...এঝৌজীর সামিল হইয়া যাইবে । এই গোলযোগ ধর! পড়িয়া 

সংশোধিত না হইলে কালে ৭নং তৌজির মালিক কুলপুর মৌজার 
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জরজোতের পার্থন্থিত লপ্ত পয়স্তি চর বর্তমান দখল ৮০ 

্রিপ হইয়! থাকে । 

'*গ্বাক নক্সার পরে ধে সমস্ত নুতন লপ্তী পয়ন্তি, উপ হইয়াছে, 
তাহাতে নূতন তৌজি নম্বর পড়িলেও থে মৌজার শত পয়ক্ডি 
সেই মৌজ! বলিয়াই ধর! পড়িবে । বরং জলক্রোতের গর্ভস্থিত 

চর পৃথক মৌন্জা বলিয়; ধরা যাইতে পান্রে। 

কোন্ জমিতে কাহার কিরূপ স্বত্ব, কিম্বা কোন্ জমি কাহার 

দঙ্ধলে আছে, কিস্তোয়ারের সময় £তাহা। কিছুই লিখা হয় না! । 

ফেবল মাত্র পরিমাপ অনুসারে ক্ষেত্রের আকুতি (99160) 

নক্সায় অক্ষিত কর! হয়। কাছেই নিজ দখলীয় জমির শত্বাদি 

সম্বন্ধে বিশেষ কোন পরিচয় না দিয়া কেবল সীমানা দেখাইয 

দিলেই চলে। 

সীমান। দেখাইবার সময় নিয়লিখিত বিষয় গুলির প্রতি 

বিশেষরূপ লক্ষ্য বাথ কর্তব্য। যে যেস্থানে “দাগ” পৃথক 

করিতে হইবে তাহা নিয্পে লিখা গেল 7 এ বিষয়ে প্রা মালিক 
এবং জরিপ কারক .প্রত্যেকেরই মনোযোগ বিশেষ ভাবে 

আকধিত হওয়! প্রয়োজন। * 

দাগের পরিচয় ও সীমানা নির্ণয় । 
(১) দুই জম্নাজ চিনা এন ₹লত্তে থাকিলে, 

5 

গা ক কাপ জা ৮ পপ আপ শপ ৮ শািিকিপেশপীশীি পপ 5 সপ আছি ২ সালা ও পাপ সপ ক মত ৩৮ ৮ সস শে ২ পাপী পপি পাশপাশি 

& অংশটুকু দাবী: টা পারেন; কারণ কলাবীধা মৌজায় 
যে জমি থুকিবে তাছ। তাহারই তোৌজি ভুক্ত, অন্যের কোন 

অধিকার নাই। সুতরাং পূর্বাছে ক্ষেত্রে জরিপের 'সময় এ বিধি 
'্নোধোগ প্রদান করিলে ার গোলযৌগে পড়িত্রে হয় না1.. 



৯২. ২; শাঁভে ও বেটেগফেন্টপাচার |. 

উহার সীঘানার আইল না খাকিলেশ পৃশ্বকর্াবেবীযানা নি্টেশ 
কযততঃ দাগ পৃথক করিতে হইবে।': যথ' :-পগওপমানের, এক 

কিন্তা জমি আছে, ; সে তদরুণ মালিককে ২1/* জানা খাজান। 

ফবের়। কতক দিম পয এ জমি কিস্তার লপ্ত মত আন এক 

কিতা জমি হুসেনালীবর নিকট হইতে খরিদ করিয়।, মালিক 
দরকাধ হইতে বন্দোবস্ত লইয়াছে। এঈ জমি কিততার দরুগ 

ওলমান 1 আন খাজানা দেয় । উভয় জমিই এক খালিফের 

অধীন বঙ্গিয়! সে তাহার জহির "সুবিধার জন্য মধ্যস্থিত আইল 

জাঙ্গিয়া উভয় কিতা! জমি এক কিতা পর্রিণত করিয়াছে। এ 

ক্ষেত্েঘদিও আইল তার! সীঙানা পৃথক নাই, তথাপি ছুই 
জমার আনছি বলিছা! দাগ পূধক করিতে হইবে । 

(₹) কোন ব্যক্তি এক, সাজি অন্দরন্ন 
লুই'ব্বব্্রহ্িপ্পিষ্ট জমি এক লপ্ত মত বা এক চৌহচ্ছি 
মধ্যে দখল করিলে স্বত্ব অন্থুসায়ে উহার পুথক পৃথক দাগ 

হইবে । যথা £--হবির এক পুড়ার এক কিন্তা জমি আছে, 
উহ্থার ৮” বাবর কাঠা জম্মির জগত লে ৫২ টাকা খাজান! দেয় 

এবং অপর ।০ আন! কাঠা লাখেরাজ গুত্রে দখল করে। এ 

ক্ষেত্রে যদিও কোন আইল দ্বারা চিন্কিত না থাকুক, কিম্বা! একই 

মালিফের অধীন হউক, তথাপি ৮* কাঠার এক দাশ এবং 

।* কাঠাযর় এক দাগ করিতে হইবে। 
(৩) ছুই ্লানিনক্রেজ্ জৃ্টিন এব্কই প্রজ্কাক 

চুষ্কতেন এম হলগ্তে থাকিলে উহার দাগ পৃথক হইবে 

 বখ্াহ-এখছর খে পাশাপাশি তাধে ভুই কিতা! জমি জ্ছে, 

(উদ্ধার এক কিন্ত *নং তৌজি ভূক জমিফাীয় অমি এবং স্অপকর 
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কিন্তা ৫নং তৌপধি ভুক্ত জমিদারীর জমি । এস্থলে ছুই যালি-: 
কের জমি এজ্জমালী নয় বলিয়! যছ্ুর দখলীয় ছুই কিস্তাতে দুইটি 
দাগ করিতে হইবে । 

(৪) যদি এক ব্যক্তির দখলীয় জমির উপরিস্থ স্নাভিনন্বগী 
ত্বত্জ্র পুন প্রন হয়, তবে জমির দাগও স্বত্ব অনুসারে 

পৃথক হইবে । যথা ঃ__ রাজ হরিশ্চন্দ্রের জমিদারী মধ্যে 

কতক জমি জমিদারী স্বত্ব বিশিষ্ট ও কতক জমি তানুক স্বত্ব 
বিশিষ্ট । তাহার প্রজা! ছাবেদালীর নিকট এক লপ্তে ই কিতত। 

জমি আছে; উহার এক কিন্ত! জমিদারী শত্বের অধীন ও 

অপর কিতা তালুকের অধীন । এ ক্ষেত্রে মালিক এক জন 

হইলেও স্বত্ব অনুসারে জমির দাগ পুথক হুইবে। 

(৫) এক জোতের একাধিক অংনীদার থাকিলে ও জমি 

হ্বগাহন্মী ভ্ভাতে শইজ থাকিলে উহার দাগ পৃথক 
হইবে। কিন্তু কাইমী বণ্টন না হইলে এক দাগ ধরিতে হইবে । 

যথ] $--বেণী ও মাধব ছুই ভাইয়ের এক জোত ছিল, উহার 

খাজান। এজমালীতেই চলিতেছে, দাখিলাও এজমালীতে আছে। 

অথচ জমি কাঁইমী ভাবে বন্টন করতঃ অংশীদার বা ওয়ারিশান 

ক্রমে ভোগ করিয়া আসিতেছে । এ স্থলে জমির কাইমী বণ্টন 
থাকায় দুই দাগ হইবে। 

(৬) এক স্বত্ব বিশিষ্ট এবং একই ব্যক্তির দখলের জমি 

এক ছিলে উচ্চ ও অগ্পল্প দিক্চে মীর হইলে 
ছুই দাগ করিতে হইবে। যথা! ঃ-.উমেদআলীপ্র এক মালিকের 

অধীন ও একই স্বত্ব বিশিষ্ট এক দাখিলার অন্তভূক্ত এক কি] 
২. 
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জমি আছে, উহার উত্তরাংশ উচ ও দক্ষিণাংশ তদপেক্ষ! নীচ । 
এ ক্ষেত্রে এক দাগ ন। হইয়! ছুই দাগ হইবে।, 

(৭) এক,জোতের একাধিক অংশীদার মধ্যে জমি কাইমী 
বাটোয়ারায় বিভক্ত থাকিয়াও ধদি কোন এন কিকিতু। 
জ্ন্তি এজইক্বীনিত্ভি থাকে, তবে এই এজমালী কিতার 
জন্য প্রত্যেকের অংশানুনারে পুথক দাগ না করিয়। এক দাগ 

করিতে হইবে। যথা £-_রাষ, শ্যাম, ষফছু পরস্পর পৃথক ভাবে 

সমস্ত জমি পৃথক কবিয়। মাত্র এক কিন্তা জমি তিন জনেই 

এজমালীতে রাখিয়াছে। এ স্থলে তাহাদের পৃথকীরুত ভিন্ন 

ভিন্ন জমির পুথক২ দগ হইবে ; কেবল এই এজমালী কিভ1 
এক দাগে থাকিবে। 

(৮) এক চৌহন্দিস্থিত আবাদী ও লারেক পতিত জমি 

একই স্বত্ব বিশিষ্ট হইলে ও একই ব্যক্তির দখলে থাকিলে 

এক দাগে জব্বিপ হইতে পারে। কিন্ত গল্পলণস্কেক্চ 

গসিতি বা পল্রলাক্ডেক জর্জল! জন্টিন হইলে, 
লার়েক পতিত বা আবাদী জমির পছত এক দাগ না হইয়া 

তিন্ন দাগ হইবে। 

(৯) এক চৌহন্দিস্িত এক স্বত্বের তন্তর্গত একখান৷ 

দাখিল! পাইয়! যদি এক ব্যক্তি এক থণ্ড জমির মধ্যে তাহার 

জক্ষিল্র জ্ডুন্বিল্বাল্ল জ্কন্য আইল জ্ছাঞ্পন্ন 
ক্কুল্রতি2 ছুই বা ততোহধিক কিন্তীয় পরিণত কিয় থাকে, 

তবে সেই কয়েক কিন্ত একত্রে ধরিয়া! এক দাগ করিতে হইবে। 

'বিভিন্ন ফসল থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই। * 

* এ স্থলে বলিয়া রাখ! উচিত যে, হিকড এবং দ্বগ 
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(১০) দখলকার গণের মধ্যে ্চাইন্নী হণ্ডন্ন না 

ছান্বিসলে খানাবাড়ী অর্থাৎ বশত ভিটি, উঠান, তরকারী 

ধাগান, ফল বাগান, দরজ] ইত্যাদি যদি একই দাখিল! ভুক্ত 

হয়, তবে এক দাগ করিয়া অঙ্কিত হইবে । 

(১১) লাড়ীল্প শংহলঞ্ প্ুক্রল্িনী লা 
হ্দিভচ”গ তিন শিকলে কম দীর্ঘ হইলে বাড়ীর সহিত এক 

দাগেজরিপ হইবে। এ পুক্করিণী বা খন্দক তিন শিকল বা 

তদুর্ধ হইলে বাড়ী হইতে ভিন্ন দাগে অন্কত করিবে। কিন্ধ 
উহ্থার পাড় বাড়ীর সামিল থাকিতে পারে । 

(১২) আবাদী বা সভিতি জ্ম্সিতে 
্োগন্ন শন্দুকু আা পুক্কলিনী থান্কিলে তাহা 
যত ক্ষুত্রই হউক না কেন চতুষ্পার্থের দাগ হইতে ভিন্ন ভাবে 
অস্কিত হইবে এবং পাড় ও জলাশয় পুথক ২ দাগ থাকিবে । 

(১৩) কোনরূপ গাঙ্গিন! ব। নর্দমা দ্বারা যদি জ্নীম্মা- 
আল ক্েড় থাকে এবং প্র বেড়ের পরিসর বর্দি ১৫ কড়ি 

যা তাহার কম হয়, তবে উহা! সীমানার আইলের মণ্ত অঞ্চিত 

হইয়! থাকে, পৃথক দ্বাগ বলিয়া অঞ্ষিত হয় না। ১৫ কড়ির 
অধিক হইলে পুথক দাগ হুইবে। উক্ত সীমানার বেড় যদ্দি 

এক জিনিষ নহে । এক বা ততোইধিক কিত্তা মিলিয়৷ এক দাগ 

হইতে পারে। জমির ক্থুবিধার জন্ত আইল দ্বার! ক্ষুদ্র ২ অংশে 
বিভক্ত করিলে উহার এক এক খণ্ডের নাম কিন্তা। উল্লিখিত 

নিয়মাধীন হইলে এইরূপ এক ব1! ততোইধিক কিতা] এক দাগে 

্বিপ হইতে পারে । 



্র সার্ভে ও সেটেলমেন্ট সমাচার । 

একই ব্যক্তির দখলীয় বাড়ী ও ্সাবাদী জমিত মধ্যবর্তী হয় তবে 
বাড়ীর সাষিলে বেড় অঞ্কিত হইবে। 

(১৪) .কোমিজমির ভোগকারী একাংশ আপন দখলে 
রাখিয়৷ অপরাংশ কাহারও নিকট ম্পল্ীষ্ন জক্মাম্ভ পত্তন 

করিলে এ জমিতে ছুই দাগ হুইবে। কিন্তু জোতের অধীন 

অস্থায়ীভাবে বর্ণা পত্তন করিলে উভপ্ন খগুকে এক দাগে 

অঙ্কিত করিতে হইবে । খানাপুরীর সময় দাগের অংশ উল্লেখে 

বর্গাদাবের দখল লিখিতে হয়। এব্ধপ হলে পৃথক দাগও 

কর] যায়। ৃ 

(১৫) কোন প্রজা তাহার কোন জমির একাংশ নিজ 

দখলে রাখিয়া অপরাংশ দখখলী হিবম্পিষ্ট বন্দ স্তৃত্রে 
অন্য কাহারও নিকট রাখিলে উভয় অংশই এক দাগ বলিয়া 

আন্কিত হইবে। খানাপুরীর সময় অংশ উল্লেখে বন্ধক গ্রহীতার 
দখল লিখিতে হয়। এরূপ স্থলে দাগ পৃথক করাই সুবিধ]। 

(১৬) ল্যাও. একুইঞ্জিশন এক্টু বা ভূষি গ্রহণ সম্বন্ধীয় 

আইন অনুসারে গবর্ণমেন্ট হইতে জ্লাক্ভাজ জন্য যদি কোন 

জমি গৃহিত হইয়া! থাকে এবং এ জমি বদ্দি অন্তায়রূপে কেহ 
দখল করিয়! বসে, তাহ! হইলেও এ আইন মত গৃহীত সমস্ত 
ভূষি রাস্তা বলিয়! অক্ষিত হইবে; কিন্তষে স্থানে পূর্বাপর 

হইতে ব্রাস্তা বা গোপাট চলিয়া আসিতেছে, অথচ এ আইন 

অনুসারে গ্রহণ করা হয় নাই, সেই সমস্ত রাস্তার ভূমি বর্তমান 
ঘখল অনুসারে অস্কিত হইবে । অর্থাৎ রাস্তার উভয় পার্খের 

আবাদকারী প্রজ। যদি গানে স্থানে প্রকৃত রাস্তাত্র কতকাংশ 
ভগ্ন করতঃ নিজ জমির সামিল করিয়া ধাকে, তাহা হইলে যে 
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শ সামিল হইয়াছে উহা! আবাদী ভূমির দাগ সামিল করতঃ 
বর্তমানে লক্ষিত রাস্তা টুকু আঁকিতে হইবে; রাস্তার কোন 
চিন্ধু না থাকিলে তাহ! অস্কিত হইবে না। , ্ 

(১৭) ল্লাস্তাল্র উক্ভক্সর পীরে রাস্তার সামিলে 
ষেজমি থাকে তাহ! রাস্তার সঙ্গে এক ধীগ্ন হইবে । এই 

নিয্নষে রেলওয়ে লাইন অকস্কিত হয়। 

(১৮) কোন জমির মধ্য দিয়া জল আোত বা খাল, রাস্তা, 

কিন্বা গোপাট থাকিলে,উহার উভ্ভস্ত্র পাশে জৃন্টি 
এক স্বত্বাধীন এক জনের দখলে থাকিলেও পৃথক পৃথক দাগ 

হইবে। 

কোন মৌজা একাধিক ট্রাভার্স সিটে থাকিলে কোন দ্াগই 
যেন কোন দাগের থণ্ড ভাবে অ্ধত না হয়? যথা সম্ভব পৃর্ণতাবে 

দ্বাগগুলি সিটে অঙ্কিত হওয়া] প্ররোজন। অর্থাৎ সিটে নকৃস। 
পূথক করার সময় এক দাগ জমির অর্ধেক ১নং সিটে ও অর্দেক 

২নং দিটে অঙ্কিত না হইয়! সম্পূর্ণ দাগই এক মিটে অঙ্কিত হওয়া 
আবশ্যক । 

জরিপ শুদ্ধ হইয়াছে কিনা, তাহা! পল্রতভাল করিয়। 
কান্ুনগে! বা তদুর্ধ কোন কম্মচারী পরীক্ষা করিয়া থাকেন । 

নকৃসায় নীল দেওয়া । 

ক্ষেত্রের জরিপের সময় পেন্সিল দ্বার! যে নকৃষা অক্কিত হয় 

উহা! শুদ্ধনূপে পরিগণিত হইলে পর, সেই ফাগে দাগে ন্লীলন 
দেওয়া হইয়! থাকে । 

মৌজা! মধ্যে ছুই বা ততোহধিক মাপিকের স্বত্ব বিশিষ্ট বিভিন্ন 



১৮ সাভে ও পেটেলমেক্ট সযাটার। 

সীমাবচ্ছিন্ন জমি থাকিলে শী সব জমির সীমান! খাহাতে শুদ্ধযপে 
নক্সায় অন্িত হয়, ততপ্রতি সকলেরই দৃষ্টি রাখা আবশ্যক 1 এই 
কার্যের জন্য প্রচতাক মালিক পক্ষের লোক এবং দখধকারী 
প্রজ্জার জরিপের সময় উপস্থিত পাঁক! কর্তবা । এই সময় জমির 

সীমানা শুদ্ধরূপে অঙ্কিত করান যত সহজ, পরে সংশোধন 

করান তত সহজ নহে। 

প্রজার আবাদ বাঁ দখল অগ্ুসারেই ক্ষেত্র জরিপ ভুইয়া 
থাকে। 

জলাজমি $-_ 

জলে ডুবা কোন ভমিতে স্পাগরূপে কাহারও কোন দখলের 

প্রমাণ না হঈলে থাক সন্তু দুষ্ট & জল৷ জমির দাগ 
নির্ণিত হইয়! থাকে। 

অনেকে ক্ষেত্র জরিপের সময় কিছুমাত্র মনোযোগ না দিয়া 

পরবর্তী সময় ও স্থযোগের অপেক্ষায় নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া 

থাঁকেন। বান্তবিকপক্ষে এরপ নিশ্চিন্ত হওয়া ঠিক নহে। 

সময়ের কার্য সমযে না করিলে পরে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত 

হয়। কোন বিষয়ের ভিত্তি সুদ. হইলে অগ্রভাগও যে সুদ 

হইয়। থাকে. ইহ সকলেরই যনে রাখা উচিত । 

সেটেলমেন্ট জরিপের অঙ্গীয় প্রত্যেকটী বিভাগেই বিশ্তিশ্নরূপ 
তদ্থিবরের প্রয়োজন । এক সময়ে সমস্ত কার্য ঠিকভাবে হইতে 

পারে না বলিয়াই কার্ধ্য প্রণালী বিভাগ করা হইয়াছে। যদ্ধি 
অবহেল। বা শিথিলত] প্রযুক্ত একটী বিভাগের কার্য হৃগিত 

থাকিক্! যায়, তবে উহ] উদ্ধার করিতে পিরবত্তণ বিভাগীয় কার্ষ্যের 

“হায় নেক থেজালত ভুখিতে হয়। উতয় ব্তাগের তির 
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একই সথয়ে করিতে গিয়া অধিক তূঁল ভ্রাস্তিরও সম্ভাঁবনা। এমন 
ক গোঁলেখালে কোন ভূল একেবারেই দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। 
কাজেই সময়ের তত্র সময়ে করিয়া রাখিতে হত । 

, বাউগ্ডারী ডিল্পুট (80709 1)158%9 ) বা 

সীমানার বিবাদ | 

যদি কোন মযৌঙ্গার সীযানার সহিত পার্শ্ববর্তী মৌজার 
সীমানা লইয়া! তর্ক থাকে, তবে তাহ কিস্তোয়ারের সময়ই 
জরিপকারককে জানাইয়! উপরিস্থ কর্মচারীকে জানাইতে হয়। 

আপত্যের বিষয় মুখে জানাইলেই চলে । কোনরূপ লিখিত 
দরখাস্ত দিতে হয় না; কিম্বা কোর্টফি ইত্যাদি কোনরূপ 
খরচের আবশ্যক করে ন]। 

খানাপুরীর পূর্বেই প্রমাণাদি প্রয়োগে সীমানার বিবাদ 
মিমাংসা করান আবশ্কক। সীমান। সংক্রান্ত স্বার্থবান পক্ষ 

মাত্রেই নিজ ২ উপযুক্ত প্রমাণাদি অর্থাৎ প্রমাণোপযোগী 

দ্জিল পত্র, মৌথিক সাক্ষী ইত্যাদি সহ. বিচারের সময় উপস্থিত 
থাঁকিবেন। সেটেলমেন্টের কাধ্যে দখলের প্রমাণই বিশেষ 

কার্ধ্যকরী হুইয়া থাকে । কোন পক্ষ উপস্থিত না হইলে বিচা" 
ধক ইচ্ছ। করিলে তাহার দণ্ড বিধান করিতে ও নিজে ইচ্ছামত 

সীমানা! নির্দেশ করিতে 'পাবেন। সুতরাং এবিবয়ে ক্ষেত্র 

জরিপের সময়ই মালিক গক্ষেত বিশেষ সতর্কতাবলম্বন করা 
আবশ্তক | | 

সীমানা সংক্রান্ত বিরোধীয় জমি কেস্ ম্যাপে (বিবাদের 
নকৃসায় ০৪5০ 297) নির্ছিস্ ক্ষপে অক্িত হয় এবং সার্ডে 



২০ সার্ভে ও সেটেলমেপ্ট সমাচার । 

এক্ট, (59:৩7 ৪০) অর্থাৎ জরিপ বিষয়ক আইন অগ্ুসারে' 
এই বিবাদ মিমাংসিত হইয়। থাকে। 

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন (27681 50570 ৪০6) 

অনুসারেও বাউগ্ারী ডিস্পুটের বিচার হইতে পারে বটে, 

কিন্তু সার্ভে একুট, অন্থুসারেই উহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়। 

যেকোন রেভিনিউ অফিসার টেনেন্সি একট. (76701705 
2০) অনুসারে বাউগ্ডারী ডিস্পুটের বিচার করিতে পারেন; 
কিন্তু সার্ভে এক্ট. (54175575 ৪0) অনুসারে বিচার করিতে 

হইলে এসিষ্েন্ট স্ুপারিণ্টেণ্ডেণে অব সাভের (4555196806 
591001106517052176 06 501565) ক্ষমত1 থাক1 আবশ্বাক । 

এই বিচারেধষ আগীল এটেষ্টেশন বা তছদিকের পর 

এক মাস মধ্যে সেটেলমেন্ট অফিসারের নিকট বঙ্গীয় প্রজা ম্বত 

বিষয়ক আইনের ১০৩ (ক) ধার? মতে দরখাস্ত করিতে হইবে। 

প্রত্যেক দরথাস্তে ॥ আট আনার কোট্টফি লাগিবে। ছাপান 

ফারম্ পুর্ণ করিয়। দিলেই চলে । এই ফারম্ বিনা বাঞ্জে সেটে- 
লমেন্ট কাস্পে পাওয়া যায়; মোক্তার নিযুক্তের কোন 

আবশ্তাক নাই । 

ইহার উর্ধে বিচার করাইতে কোন পক্ষের ইচ্ছা থাকিলে 
বিভাগীয় কমিশনারের নিকট এবং তদুর্ধে বেতিনিউ বোর্ডে 
দরখাস্ত করিতে হইবে । ইহাতে বীতিমত ভাবে খরচ লাগিবে। 

এ সময় উকিল পাখা! আবশ্যক । 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
খানাপুরী । 

জমির সম্পূর্ণ পরিচয় এবং শ্বত্বাধিকারীর সম্পুর্ণ স্বত্ব ও দখল 
লিপিবদ্ধ করার নাম শান্নাঞ্ুুক্ৰী | 

খানাপুরী কার্য্যের জন্য নিযলিখিত জিনিবগুলির প্রয়োজন । 

যথ! ৪ 

(১) খতিয়ান । ইহাতে জমির স্বত্ব ও দখলের পরিচয়, 

দাগের পরিচয়, চৌহদ্দি, জমির পরিযাণ, ইত্যাদি বিষয় লিপি- 
বন্ধ হয়। 

(২) খসড়া । মৌজা মধ্যে যে সমস্ত দাগের নম্বর দেওয়া" 
হয়, ক্রম অনুদারে সেই সমস্ত দাগ নম্বর ইহাতে লিখিয়! দখল- 

কারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, বাড়ীস্থিত গৃহাদির সংখ্যা জমির ফস- 

লের অবস্থা ইত্যাদি বিষয় লিখিত হয়। » 

(৩) গো মহিবাদির ফর্দী। কোন্ প্রজার কতটী গরু, 

ঘোড়া, ছাগল, মহিষ,_-কতখানা লাঙ্গল,--কতখানা নৌকা, 
গাড়ী ইত্যাদি আছে, তাহ! এই ফর্দে লিখিত হয়। মুল্যবান 
বৃক্ষের সংখ্যাও লিখ! হয়। 

(৪) ডিস্পুট লিষ্ট বা বিবাদের ফর্দ। কোন জমি বা 
স্বত্ব নিয়া যে কোন দুই বা! ততোধিক ব্যক্তি মধ্যে বিবাদ উপ- 

স্থিত হইলে তাহা এই বছিতে লিখা হয় এবং মীমাংলিত হইয়া 
আদেশ বাহির হয়। 



২ সার্ভে ও সেটেলখেন্ট সমাচার । 

খানাপুরীকারক মৌজ! মধো সরেজমিতে যাইয়া উত্তর 
পশ্চিষ কোণ হইতে দ্রাগের নম্বর দিয়া ক্রমে দক্ষিণ-পুব্ব কোণে 
শেষ করিয়া ধাকে। দাগের নম্বর ১, ২, ৩, ৪, এই চ্চাবে 

ক্রমাগত চলিবে । এস্থলে ঝলিয়। রাখা উচিত যে, ক্ষৌজা! 
বলিলে পনেতিনিউ সার্ডের মৌজ। বুঝাইবে । 

যদ্দি কোন মৌঙ্গার একাধিক “সিট: প্রস্তুত হয় অর্থাৎ মৌজ। 
বৃহৎ হওয়ায় এক নক্পায় সমুদয় মৌজার জমি জরিপ ন! হইয়া 

ছুই বা তিনটী নক্স। হয়, তাহ হইলে প্রথম সিটের শেষ নম্বর 

যে দাগে পড়িয়াছে, পরবস্তণ সিটে উক্ত দাগের নিকটবর্তী দাগে 
তাছার পর হইতে ক্রমিক নম্বর পড়িবে। কোন এক্ দাগ দুই 

সিটে বিভক্ত হইয়। পড়িলে, দাগের অধিকাংশ মে সিটে অন্ধিত 

হইয়াছে, তাহাতেই দাগ নম্বর পিখিয়] খানাপুরী হইবে। 

দাগ নম্বর দেওয়! কালে যদি কোন দাগে, ভুলক্রমে নম্বর 
দেওয়। ন। হয়, তবে সমুদয় দাগের নম্বর দেওয়া হইলে পর 

তৎপরবস্া নম্বর উক্ত দাগে দিয়া সেই দাগের নিকটবস্তাঁ 
দাগের নব্বরটি ভাঁজ করিয়া নৃতন দেওয়। নম্বরকে ভাজক 

করিতে হয়। এই নম্বরের নাম লীডউ!ম্স্তভ্ব এবং এ 

দাগের নান স্াভজীদ্ালি । 

খানাপুরীর সময় প্রত্যেক স্বার্থ বিশিষ্ট ব্যক্তি অর্থাৎ মাঁলিক 
ও প্রজার স্বয়ং বা তাহাদের নিয়োজিত তভাতিস্নাজ 

লোনব্কেন্স উপস্থিত থাক! একাস্ত আবশ্তক। কারণ এই 

পময় জমির পরিচয় এবং স্বত্বের লিখন আরম্ভ হইয়। থাকে। 

তাং এই সময় হইতেই যাহাতে এ উভগ্ন বিবয় শুদ্ধরূপে 

'লিশিবন্ধ হইতে পারে তত্প্রতি সকলেরই দৃষ্টি রাখ! কর্তব্য। 



খানাপুরী। ২৩ 

খানাপুরীর সময় প্রধানতঃ এই ছুইটী. বিষয় লিপিবন্ধ হয়। 

যথাঃ-- 

১। জ্ম্সিল্ল শ্রেণী যা জ্ন্সিল্র পল্রিচম্ত 
অর্থাৎ বাড়ী, বাগান, পুক্করিণী, আবাদী, পতিত জলা ইত্যাদি । 

(ক) বাড়ী হইলে তাহাতে কত থানি ঘর আছে; 

বাশ, বাগান ইত্যাদি আছে কিনা; থাকিলে কি পরিমাণ। 

(খ) আবাদী হইলে তাহাতে কিকি ফসল উৎপন্ন 

হয় । পতিত হইলে তাহার অবস্থা; যথ! ৪ লায়েক 

পতিত, গরলায়েক পতিত, জঙ্গল পতিত । 

(১) যেজমি সার যুক্ত করার জন্য ছুই তিন বৎসর 

পতিত রাখিয়া আবাদ করা যায়, সেই জমির নাম লাম্েক্চ 

পঁভ্ভিতভ্ জমি । 
(২) যে জমি আবাদের অন্রপযুক্ত, অন্ুর্বরত1 বশতঃ 

পতিত রহিয়াছে, যাহা! এ পর্য্স্ত আবাদ করা যায়, নাই, 
তাহাকে গল্রলণম্মেক্ষ স্তিত্ভ জমি কহে। 

(৩) যে জমি জঙ্গলাচ্ছাদিত তাহাকে ভঙ্গ 

স্ত্িজ্ভ জমি কহে। 
২।. জুুস্লাক্্ী ভ্িন্্রা ্নালিন্কেল সত্ত্ব ও 

দুত্খল। 

(ক) দাগের নম্বর । খানাপুরীর সময় জমিতে যে নম্বর 

দেওয়] হয়, সেই নম্বর উল্লেখ করিয়া এ নন্ববরের জমিষে ব্যক্তি 

দখল করে তাহার নাম লিখ! হয়। 

(খ) খতিগ্ানে দখলকারের নাম লিখিবার সময় সেই 

খ্তিয়।নভুক্ত জমি, সে যে শ্বত্বে ভোগ বা দখল করে সেই স্বত্বের 



২৪ সার্ভে ও সেটেলমেপ্ট সমাচার | 

ক্ষেপ পরিচয় নামের পুর্বে লিখিয়া তত্পরে তাহার নাম 
লিখা হয়। হ্বত্বের সংক্ষেপ পরিচয় যথা £-- জমিদারী, 

তালুক, লাখেরাঞ্জ, দেবত্র, ক্রহ্ষত্র, পীরপাল, ইনাম, মুজরাই 

( চাকরাণ ), চক, জোত, কো্া, দর কোঁ্ফা, চুকানী ইত্যাদি। 
(গ) গবর্ণমেন্ট বা তদধীন কোন ভূম্বামী হইতে প্রথমে 

ষেব্যক্তি কোন সম্পতি বন্দোবস্ত লইয়াছে, ন্বত্বের পরিচর়ে 
তাহারই নাম উল্লেখ করা উচিত। যথ1$__- তালুক মায়ারাম 

হাজরা ; লাখেরাজ নীলকমল নিয়োগ ? ত্রহ্মত্র রামেশ্বর চক্রবর্তী ; 

চক নন্দদুলাল দে; জোত মহন্ষদ আব্দূল আজিজ: কোক? 
হ্বসেন আলী সেক ইত্যাদি । স্তর কিতা ভ্রজ্লাল্ 

লা.খক্সাজ্ঞাচি ্রতম্দ্রেল পলিচস্স িস্পেম্ম 
'ল্রী হওল্া আনবস্যাহ্চ । নতুবা স্বত্ব সম্বন্ধে গোল 

বাঁধিবার সম্ভাবন।-1 সস 

(ঘ) দ্খলকার মধ্যে  , সরিক থাকিলে 

এবং মালিক সহকারে এক জঙ্গৈর নামজারী থাকিয়া অপর 

সরিকদের নামজারী ন্! থাকিলে নিতে যে সমস্ত প্রকৃত 

সরিক, দখলকার থাকে তাহাদের প্রতযোকের নাম এব" সম্প- 

ত্তিতে কাহার কত অংশ তাহ! খতিয়ান লিখ! হয়। মালিক 

সরকারে নামজারী না থাঁকিলেই যে, সেটেলমেন্টের কাগজে 
নাম লিখা হইবে না এমত নহে । এমন কি সব্রিক নাবালক 

থাকিলে তাহার নাম লিখিয়া তৎসঙ্গে তাহার গাডিয়ান বা 
অভিভাবকের নাম পধ্যস্ত লিখ! হয়। নৃষ্টান্ত যখ! £-- রাম, 

স্টাম, যছ তিন সহোদর ভ্রাতা; তন্মধ্যে মালিক সরকারে জ্যেষ্ঠ 

ভ্রাতা রামের নামজারী আছে এবং ইহাদের মধ্যে ছু নাবালক । 



ূ খারাধরী। কি 

এগ ছামগাীর গ্াহকোরে প্রত লিক টা বকে বাস 
দির ফেবগ রামের সাষে গতিয়ান হইবে না, কিছ বাস 
যো খানায় হখররা্ধ হইবে লা। এগ এইয়প লিখিত 
হইনে ৪... 

ক্ষোভ হবেশর-" 
রং রামন্ে বঞধকব হত গওনর কও ডরওঞ | ৮ রঃ 

মকিশোর +কডব৩৬০৪৪৪ ৮৬৩৪৩৩ । / তা 4 

যহ্ধনাথ নাবালক পক্ষে 
গার্চিয়ান উদ্ত রাষচজ 
ঘ! যাত। সুশীলাস্ুন্দরী**'-" 1/৬1// 

১৯ 
লরিকদের যধ্যে যাহাদের মালিক সরকারে নাষজারী 

নাই, 'মথচ অংশ মত জামি দখল করিয়া! আপিতেছে, তাহাদেক্স 
স্বমি সম্পূর্ণ পূধক থাকিলেও তাহারা যাহার নাখজারী কাছে 
হাঙর অধীনে কোফ? বলিয়। সাব্যস্ত হয় না। জোতেরই 
অংগীদাররপে নির্দিষ্ট হইবে। বথখ1$-- উর্িখিত দৃষ্টান্ছে 
শ্যাম ও যু পৃথক তাবে ক্ষমি দখল করিয় রামের কোণ 
হইবে লা, প্রত্যেকে জোতের 1/৬1/ ক্রান্তি অংশের সন্বিক 

হইবে। 

$৬) দখলকারের নাষ লিখিয়। তাহার বিশেষ পরিচক় 
নিয়লিখিত উপায় অথলন্দনে দেওয়া হুয় | 

(১) দথুপকারের নাম। 

(২) পিতার নাথ। রি , 



২৬. সে ও দেটগসেউ সমাচার. 

২0৯) কোন সরিক- থাকিলে - ভাহাবের নাম ও 
শিক্তার দ্যম।... .' .... 24 এ 

। (8: আীবোক হইলে গতির নাষ ?রখা। ৫-নিক্থারিপী 

দেবা, জওজে দেবনাথ শর্মা] । 
(₹ ) সরিকদের মধ্যে কাহার কত অংশ। 

(.৬ ) দ্খলকারের বাসস্থান। থে মৌজার জি 

খানাপুরী হয়, সেই মৌজায্। বাড়ী হইলে সাকিন লিখিতে হয় 

. ম13 স্চিগ্ন গ্রামে বাড়ী হইলে গ্রামের নাম লিখিতে হয়। 

( ধ ) থানা। যে থানার অধীন মৌজায় খানাপুনী 

ইয়, সেই থানার অধীন বাড়ী হইলে থানান্প নাম লিখিতে হয় 

না ; ভিন্ন থানায় বাঁড়ী হইলে লিখিতে হর়। 

(৮) ক্িলা। যে জিলার মৌজায় খানাপুরী হয়, 

সেই জিলায় বাড়ী হইলে জিলার নাম লিখিতে হয় না। ভিন্ন 

. জিলা হইলে লিখিতে হয়। 

( চ ) উপরিস্থ শ্বত্বের পরিচয়, অর্থাৎ যে ভূন্বামীর 

. অধীনে জমি ভোগ বা দখল করা৷ বায়, সেই ভূম্বামীর নাম 

: লিখিতে হয়। ভুম্বামী মধ্যে কোন সরিক থাকিলে সংক্ষেপে 

'্তাহাদের- প্রত্যেকের নাম এবং সম্পভিতে কাহার. কত অংশ 

তাহা, বিশ! হইয়া থাকে । সঙ্গেং স্বত্বেরও সংক্ষিপ্ত পরিচয় 

দেওয়া! হয ও যথা ₹-জমিদার, তালুকদার, জোতদার, চকদার 

. ই্নছি। কালেকটরীর তৌনীতুক্ত মালিক হইলে তাহার 

তৌন্জী নম্বর ও পরগণার নাম খতিয়ানের শিরো'ভাগেই 

| নিখিতে হন্ব। ' বল! বাছল্য সে, প্রত্যেক গতিয়ানেপুই ক্রমিক 

..' ল্বর ব্সহুলারে সাক দেওয়া হইয়া থাকে)... | 



'এই শত লিখন ষময়ে মৃলিক এবং গ্রজ] উদ্তয়েরই রিশেষ 
ছবির কর] একান্ত খ্মাবস্তক। মালিক মধ্যে বছ 'পরিক 

থাকিলে শ্রত্যেক সরিকের শা এবং সেই মি বা মৌজায় 
যাহার যে অংশ তাহা রীতিষতভাবে জিপিবদ্ধ হইল ক্ষিনা, 

মালিক পক্ষ হইতে সে বিষয় বিশেষ অনুসন্ধান রাখিবে। 

যাহাতে কেহ চতু্রতাপূর্বক নূতন অংশ বর্তাইতে ন! পাবে, 
তজ্জন্তই ততিরের প্রয়োজন । তৌতী নম্বরাদি ঠিক মত লিখা 
হইল কিন!, তাহাও দেখিতে হইবে। তৎপর. অধীনস্থ প্রজ! 

যে স্বত্ব লিখাই তেছে, বাস্তবিক পক্ষে তাঁহ। ঠিক কিনা তৎসন্বদ্ে 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে । প্রজার কর্তবা যে, পে প্ররুত প্রস্তাবে 

যাহার অধীনে জমি তোগ করে এবং তাহার -দখলীকৃত জমি 

যে শ্বত্বের অধীন তাহা খানাপুরীতে শুদ্ধরূপে খতিয়ানভূক্ 

হইল কিনা অনুসন্ধান রাখে । নতুব! ভবিষ্যতে উভয় পক্ষেরই 
বিশেষ গোলবধোগে পড়িতে হয়। 

প্রত্যেক থতিয়ানেই উপরিস্থ মালিকের নাম থাকিবে। 

প্রজা যাহার নিকট হইতে জমি বন্দোবস্ত করিয়। লয়, সেই-ই 
তাহার উপল্তিস্ছ স্নানিত্চ] যথ! ঃ__কোফ প্রজ্ঞার 
উপরিস্থ মালিক জোতদার ; জোতদারের মালিক তালুকদার 

বাজমিদার; তালুকদারের যালিক জমিদার বা গবর্ণমেন্ট ; 

জমিদারের মালিক গবর্ণমেন্ট অর্থাৎ ভারত-সম্রাট। 
অতএব দেখা যায়, ভারত-সম্ত্রাটই প্রত্যেক মৌজার 
বর্বপ্রধান মালিক তাহার খ্হীনে: জমিঘার বা খারিজ 
তালুকদার ; জমিদার বা তালুকদারের বঅবীনে দেবর, কর্ম, 

'লাখেরাজ, পীরপাল্ীহাওলাদার, চকদার, জোতঙ্ধার ইত্যাদি; 



হ্ সার্ডে ও সে্টেলষেন সমাচানর। 

প্রত, লাখেরাজের অধীনে জোতদার ; জোতদার়ের অধীনে 

কোষ ফোক অধীনে দরকোক1 ইত্যাদি খাতের খতিয়ান 
হর। ধ্ধাস্ঠাঠড্িশ্ততি কাহারও নিকট জমি ধাকিলে সেই 
চুক্তিগ্রহীতাঁরও টন্বান্নীজ্্রত্ে একটী খতিক়ান হইবে। 
জধিদার, তালুকদার বা মধ্যশ্বত্বাধিকারীর অধীন হ্ধ্গ' 
দোলে ও খতিয়ান হইতে পারে ;- কিন্ত জোতগারের 
অধীন বর্দাদারের খতিয়ান হইবে না। জুতরাং দেখা যায় 

একই জমির জন্ত একাধিক খতিয়ান হইয়া থাকে । এমলে 
ধলিম্ব। রাখা উচিত যে, গবর্ণষেন্টের খাস মহাল হইলে সেই 
মহলে গবর্ণমেন্ট একজন জমিদারের ন্যায় শ্বত্ববান। সুতরাং 

ও স্বত্থের খতিয়ানও ভারত-সআাটের খতিয়ানের অধীন হইবে। 

জমিদার, তালুকদার বা মধ্যন্বত্বাধিকারীর নাষে যে খতিয়ান 
হয়, খোজা সেই খতিয়ানের নামান্তর মাত্র । কিন্ত সাধারণ 

গ্ব্বাধিকারীযর় খতিয়ানকে খেবট কহিবে লা। 

একই জধির জন্চ যখন একাধিক খতিয়ান হইয়া! থাকে, 
তখন প্রধান বিবেচা বিষয় ধে, জমি কোন্ খতিয়ানভুক্ত হইবে ? 
মালিকের , না, তদধীন প্রজার খতিয়ানে? 

যে ব্যক্রি-সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জমি দখল করে, অর্থাৎ ঢা আবাদ 

বা ধশতথার] কিবা উতৎপত্র জিনিষ ব্যবহার বা তোগখারা দখল 

করে সেই বধির দাগ তাহারই নামীয় খতিয়ানে উঠিষে। 
কিন্তু যেখ্যক্তি তাহার নিকট হইতে খাজান৷ আদায় করিয়া 

মালিকতাবে দখল করে তাহার খতিক্সানে উঠিবে ন1। 
ধৃদ্বি কোন জি প্রজার মিকট পতন না থাকিয়া যালিকের 

খাস ঘখলে থাকে, তবে তাহ! মালিকের খতিয়ানত্ৃ হইবে। 



. খাসাগুরী। । | ইন 

হা রাখ চাহার জোতের। স্কৃতক জনি খন! গন কিয়া 
করুক শিঙ্গ খাষারে আোখিয়াছে ;. কিছ্বা, হরিশ্চ কাহার জমি- 
ফাষীর প্রা সমস্ত অধিই প্রজ্ঞা মধ্যে পপ্তন করিয়া, কতক .. জমি 
ন্ধি খাষারে বাখিয়াছে; এ ক্ষেত্রে রাষ ও হরিশ্চন্দ্র যে. ছাংশ 
ন্জিং খামারে রাখিয়াছে, মাত্র তাহাই তাহাদের খতিয়ানে 
উঠিবে ? ধশিষ্ট জমি প্রজার খতিয়ানে খাইবে। 

যে সমস্ত স্বান মালিক কি প্রজা মধ্যে কাহারও ফোন 
ব্যক্তিরিশেষের দখলে নাই, সর্বপাধারণের দখলে থাকে, গেঁই 
সমস্ত ভভানের অর্থাৎ সড়ক, রাস্তা, হালট, নদী, খাল উত]াদি 
স্থানের দাগ শ্বত্ববান ব্যক্তির খতিয়ানে উঠিবে। এই নিয়মে 
উহ৷ মালিকের খতিয়ানেই লিপিবদ্ধ করণ] হয়। কিন্তু ওপ্রজ্া 

জ্বল ন্নিজে আল্কোনভ্ভীক্রতি জাক্ছিন ক্মঙ্খো 
নভেল ব' লামাল্রণেল আ্যবহাল ভউদ্দেস্যে 
সড়ন্ক আনালটউ ল্রাথে তাহা সেই টি | 
খতিয্সানেই আইবে। 
এক আতর ৩ এক্ক জংন্মাভল অধীন যে সমস্ত জমি 

থাকে, তাহা এক খতিয়াঁনভূক্ক হইবে। কিন্তু যদি ভি্রং শ্বত্বের 
জমি গ্রজ্ঞ] মধ্যে এক জমায় বন্দোবস্ত থাকে, তবে তজ্জন্য এক 

খতিয়ান ন! হইয়! ব্বত্বান্থসারে ভিন্তরং খতিয়ান হইবে। যথা £--. 
নাজির মামুর চাঝি দাগ জমির দরুণ জমির সরকারে বাধ্ধিক 
১৭৭ টাকা খাজানা দরিয়া! আসিতেছে, এ.চারি দাগ জমি যি 
একই জঙিদারীর অধীন হয় তবে নাজির, বাধ নাষে এ চারি 
ঘাঁগ হমির ছন্ত একটীযার ধতিয়ান হইবে (. কিন্ত যদি তী 

চারি ঘ্বাগ মখ্-তিন ফাগ জমিদারীর অধীন ও এক দাগ উক্ত 



৩ "... সারে ও বেটেলমেন্ সথাচার। 

“সানিকে তালুকের কিছ, খরিদ বত্রের দীন, ছু তবে 
খাজান! একতে চঞ্সিলেও নাজিরমামুদ নামে তিন দাখের জন্য 
এক খতিয়ান ও এক দাগের গন্য এক খতিগ্ান হইবে। . 
যদি একাধিক ভূম্বামির অধীন এভন্মালী জাস্টিন 
কোন এক প্রজার নিকট পত্তন থাকে তবে এ প্রজার যতজন 

মালিক ততথানা৷ খতিয়ান না হইয়। এ্জমালী জমির জন্ম প্রজার 

এক খৃতিক্নানই হইবে । মালিকের ঘরে সমস্ত মালিকের নাষ 

ও তাহাদের অংশ লিখা হইবে । 

উপরিস্থ মালিক ব' নিজের স্বত্বের বিভিন্নতা৷ 

এবং জমার বিভিন্নতা দৃষ্টে ভিন্ন২ খতিয়ান হয় । 
যথ। 27 

(১) হারাধন,-জমিদার হরিশ্ন্দ্রের অধীন এক 

জোত) জমিদার শিবনাথের অধীন এক জোত; তানুকদার 
বেচারামের অধীন এক জোত 7 কাশীনাথের ব্রহ্ম মধ্যে এক 
জোত রাখে । এস্লে খানাপুরীর সময় হারাধনের নামে 

উল্লিধিত প্রত্যেকটী জোতের দরুণ এক একটী খতিয়ান হইবে। 

(২ ) করিম খা, জমিদার বিধুভূষণের অধীন তাহার 
জমিদারী মধ্যে এক জোত ;-- তাহার নামীয় তালুকের অন্তর্গত 

এক জোত ;--তাহার খারিজ] ব্রহ্গত্রের অধীন এক জোত 
রাখে । ' এস্থলে একমাত্র বিধুভৃষণই করিম খাঁর মালিক 

হইলেও, 'বিধুভূষণের স্বত্বান্থলারে অর্থাৎ জঙিষ্কারী, তানুক, 

বর্ত্র--এই জ্রিবিধ স্বত্বের অধীন ভিন্ন ভিন্ন জোত থাকায় 

ববিধুডৃবর্ণ ও করিম, খা উদ্য়েব্রই প্রত্যেকের তিনটী করিয়া! 
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খতিহান হইবে। বিধুডূবশের, তাঁনুক ও ত্রন্ত্র যদি তাছারই 
জযিদারীর অন্তর্গত হয়ও তবে জধিদারী, শ্বত্বকে উপরিস্থ . 
স্ব করিয়া তদধীন ভালুক ও ব্রন্মত্ের খতিয়ান হইবে । এই- 
রূপ স্বত্ব বিশিষ্ট স্থলে যাহাতে খতিয়ান পথক হয়, তৎ্প্রন্তি 

মালিক পক্ষের বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য । নতুব৷ স্বত্ব সম্বন্ধে 
গোলযোগ খটিতে পারে । 

(ক) জমিদারী বা তালুক বা মধ্যস্বত্ব বিশিষ্ট সম্পত্তি 
হইতে কতক জমি দেব সেবার জন্ত দেবত্র উল্লেখে পুথক 

করিয়া দিয়া থঞ্জকলে নই ছেলত্রে জম্পশ্ভিজ 

জন্য গু পৃথক খতিয়ান হইবে। 

(৩) বিশ্বস্তর জমিদার হবিনাথের অধীন কতক জমি 

রাথে। তন্মধো ৫ বিঘা! জোত, ২ বিখা লাখেরাজ, ৩ বিঘ। 

মুগ্জরাই (চাকরান), ১ বিঘা ধান্ত চুক্তি। এলে সাকুল্য 
জমিই একমাত্র জমিদারী শ্বত্বের অধীন হইলেও নিজের 

শ্ত্বানুসারে জাত, লাখেরাজ, মুঙ্গরাই, (চাকরান ), ধান্ু- 

চুক্তি প্রত্যেক স্বত্বের গন্য পৃথক খত্রান হইবে। 

(৪) মিঞাজান, দয়ারাষ তালুকদারের নিকট হইতে 
তাহার তালুকের অন্তর্গত বাধিক ১২২ টাকা জমায় এক জোত 
ও বাধিক ২৫২ টাকা জমায় এক জোত বন্দোবস্ত করিয়া 
নিয়াছে। এসলে মালিকী স্বত্বও প্রজা এক হইলেও মিঞাজান 

নামে ছুই জমার ছুইটী খতিয়ান হইবে। 

(€) যদি চুনী, মতি, হীরা ও আনিক চারি ভাতা 
তাহাদের ভালুক, বা জর্মিগারী আপোষে কিন্বা উপধুক্ত 
আদালতঘোগে পরম্পত্র পৃথক করিয়া লইয়া তাহাদের এজ 
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তথ্বিপুপ্যার দিফট চারিজনে নিজং খংশের জয় টান্ধিধান! 
কবুলিযত লন ও দিজং অংশাঙুদারে পুথকভাখে খাজা! আদার 

করে, তখে তরিপুল্যার নামে চাতিখানা পৃথক খতিগ়্ান 

হইবে। র 

(৬) যদি উক্ত চারি ভ্রাতা মধ্যে চুনীর ।* আন অংশে 

পূথক জমিতে এক প্রজ!থাকে এবং অপরাপর তিন আাতার 

** আনা অংশের জযি কোনস্থলে এজযালী থাকায় তাহাতে 

অপর এক প্র! থাকে তবে এ চারি ভ্রাতান অধীন ৪টী খতিয়ান 

না হইয়া ।* আনার অধীন প্রজার এক খাতিঘন ও দ* আনার 

অধীন প্রজার এক খতিয়ান হইবে। 

কোন কোন স্থলে এক শ্বত্বের অধীন হইলেও 

ভিন্ন২ খতিয়ান হয় । যথা £-_ 

(১) যে-স্কলে কোন জমির দুই বা ততে।ইধিক ষপ্ধিক 

থাকে, এবং তগ্মধ্যে কোন এক সরিক নিজ্ঞাংশের জমি জা 

মগ্যে পতন করে,--ও অপর সরিক খাপ খামারে রাখে, সেম্কলে 

মালিক সলস্কারে এক জম হইলেও শনন্িিন্বেস্ অহস্পা- 

 ক্নুজ্নাল্লে যে সরিকের মধ্যে প্রজা আছে, তাহার জন্ত পৃথক 

খন্িয়াদ হইবে । যথা] ৫-বেণী ও যছু ঢই ভ্রাতা--সমান 

সরিক। তাহাদের নামে মালিক সরফারে মাত্র একটী জমা 

লিখ যায়। বেণী তাহার ॥” আন অংশের জমিতে করিযল্গিকে 

প্রজা! বযাইল, কিত্ত যছ তাহার, 1০ আন! অংশ নিজ খামারে 
রাঁিল। এ্স্থলে এক স্বত্ব উল্লেখে মিজ মিজ অংশের জন্ত বেণী 

ও খর পৃথকং খতিয়ান হইবে । 
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(২) এফাধিক সপিকবিশিষ্ট জোতের সন্গিকাদের সমুদয় 
জাঁমতে প্রজা পতন করিয়া! সরিকগণ এজমাঁলীতে খাঞ্জানা 
আদায় মা করতঃ পৃধক পৃথকভাবে আদায় করিলে ষে যে 

অংশের খাঁজানা পৃথকভাবে আদায় হয় সেই সেই অংশের 
জন্ত পৃথক খতিয়ান হইবে। বা £-রাষ ওগ্তাধ কোন এক 

জোতের স্যান সরিক; উভয়েই তাহাদের প্রজ1 হাপনালীর 

লিফট হইতে নিজ নিজ অংশের খাজানা পৃথকভাবে আদার 
করে। এন্বলে রাম ও শ্তাষের খতিয়ান পৃথক ২ যাইবে এবং 

উভয়ের নাথ পৃথকভাবে মালিক বলিয়া প্রজার খতিয়ানে 

উঠিবে। কিন্ত এজমালীতে থাকিলে এক খতিয়ান হইবে। 

(৩) যেস্থলে একই স্বত্বের অর্থাৎ এক জোতের কিছ্বা 

তালুকের সরিকগখ যে যে অংশের জন্য মালিক হইতে পৃথক 

দ্লাখিল! পায়, সেই সেই স্থলে তাহাদের অংশের খতিয়ান পৃথক 

হইবে। যথা £--রাধা, কষ, হরি তিন ভ্রাতা মধ্যে তাহাদের 

খাজান! যালিক সরকারে দিয়! রাধা নিজাংশের দরুণ এক 

দাখিলা এবং কুচ ও হরি একত্রে এক গলাখিল! পাইয়া আসি- 
তেছে। এস্থলে রাধার নামে এক খতিয়ান এবং রঃ ও হরিয় 

নাষে এজমালীতে এক খতিয়ান হইবে । 
উপরোক্ত ১। নং অবস্থান্ুপারে খতিয়ান পৃথক হইলেও 

তাহাতে যাঙ্গিকের কোন স্বার্থ নষ্ট হইবে না,-একাধিক 
খতিগ্রান হইলেও জম! খারিজ হইয়। যাইবে না । 

(৪) এক জমা ও এক স্বদ্বের অধীন জমি তিন্ন২ং মৌজায় 
থাকিলে প্রতোক মৌজার জন্ত পুথকৎ খতিয়ান হইবে। 

কোন এক শ্বত্বের জমিতে যদি কেছ কোন অংশবত জমি 
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দখল ন। করিয়া কেবল নির্দিষ্ট কতক জমি দখল করে এবং 
যানাফে কোন অহস্পেক্া সরিক বলিয়৷ নিদিষ্ট করা যায় 
না, তাহার নাষে 8 জোতেরই পৃথক “ ৩-খভিল্পাম্ন” 
হইবে। বথ। ২--করিমদ্দি নাষে দশ বিঘার এক জোত আছে, 

এ গ্রোত হইতে করিমন্দি, সমসেরকে ২/১* জমি ছাড়িযা 
দেওয়ায় লমসের এ ২/১০ জমি দখল করে । এস্থলে করিযদিএন 

নামীয় গ্োতের কোন অংশের জন্ত সমসের কোন সবিক নহে, 

কেবলমাত্র করিষদদির দেওয়া! ১৯/১০ জর্মর দখলকার। তজ্জন্ত 

স্যসেরের খতিয়ান করিযন্দর সহিত সরিকভাবে প্রথক ন! 

হইয়। থা ওঞভ্ভাক্লে পূথক হইবে । যথ। ৫ 

(১) (ক) ঞোত করিমদ্দি মূলখণ্ড 

দং করিমদ্দি। 

(খ) জোত করিমদ্ি খণ্ড সমসের 

| দ্ং সমসের। 

এরপন্থলে অনেক সময় করিমদ্দিঃ সমসেরকে এক মালিকের 

প্রজা]! ন। বলিয়া মিজের অধীনস্থ প্রজ। বলিয়াও প্রকাশ করে। 

কিন্ত বাস্তবিক পক্ষে জো করিমদ্দিংনর নামে চলিলেও সমসের, 

খগুভাবে দৃধলকার থাকিয়। মালিকের প্রজা--করিযদ্দির নছে। 

২। কোন ম্বত্বের সরিকের মধ্যে পৃথক খতিয়ান হইলে 

তাহা এইরূপে লিখ! হয়। যথা £-- 

(ক) (১) তানুক রাঙেখর লাহিড়ী হিস্তা॥* আনা 
ঘংনুরেন্জরমোহন লাহিড়ী... »--১২। 

(২) তালুক রাজেশ্বর লাইড়ী হিস্তা ॥* আনা। 
দং প্রসন্নকূমাপ্ধ লাহিড়ী ,........১২। 
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এস্থলে হরে লাহিড়ী ॥* আনা হিম্যার জন্ত এক খতিয়ান 
ও প্রসন্ন লাহিড়ীর ॥* আন! হিম্কণর জন্ত অন্ত এক খতিগ্নান 
হইবে। 

(খ) (১) জোত কুশী মণ্ডল হিন্তা ॥* আনা 
দং সেহারী যণুল....১......১%. 

(২) জোত কুশী মগুল হিস্যা ॥০ আনা 

দ্ং জুনাবালী সরকার...... 11০ | 

জলা জমি 2 
জল! জমি প্রায়ই থাক নক্সা অনুসারে খানাপুরী হইয়া 

থকে? কেনন। অনেক স্থলে উহার দখলের বিশেষ কোন প্রমাণ 

পাওয়া বায় না। তবে যে স্থলে দখলের প্রকুষ্ট প্রমাণ আছে, 
অর্থাৎ মত্স্তাদি ধরার জন্য উহ! ব্যক্তি বিশেষের নিকট দলিলাি 

দারা বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া, করার্দি আদায় ও ধাচনিক 

প্রমাণ ইত্যাদি আছে, সেই স্থলে দখলকারীর নামেই খানাপুরী 

হইয়া থাকে৷ পু 
যে স্থলে একাধিক সরিক থাক" স্বত্বেও পৃথক খতিয়ান ন! 

হইয়া সমস্ত সরিফেরই এক খতিয়ান হয়, অথচ জমি দ্বাগে 
দাগে সরিকদের মধ্যে কাইমী বণ্টন থাকে, তথ্স্থলে ষে দাগ 

যাহার দখলে আছে, সেই দাগের সনজ্ঞবব্য আঅন্মে ভাহাজ 
চষ্খেল লিখিয়া রাখিতে হয়। হখ। ৪--সরিতুল্যা, মামুদ্রালী 

ও উমেদালীর এক খতিয়ান হইয়াছে; কিন্তু তাহার]! পরস্পর 



৩ . শার্ডে ও সে্েলছের লযাচায়। 

গথি কাইকতাবে খাটো কারা ভোগ ধগল কয়িকেছে। 
এগার বে হা থর কারে পেই সেই দে ধর্ত্যে 
“রং সািকৃল্যাপস্প্দাযুদালী বৈ খে দাগ হগল করে ভীযার 
মন্তব্যে “ঘ? সাহুাধী”,--এখং উমেদালী তে থে খা ধ্খল 

করে তাহার য্থধো *'দং টসেদালী” প্িখাইতে হগ। এই 

ঘখল লিখান সাহ্কাক্ষে ভুল ন৷ হয়, তৎ্ঞছ্ি প্রজার বিশেষ লক্ষ্য 

বাখ। উচিভ। 

নিজ্বলিখিত অবস্থায় দখলকারের জন্ত পৃথথক২ 
খতিয়ান হয় না; কেবল দখলী দাগের মস্তব্যে 
দখলের পরিচয় দেওয়া হয় । যথা £-- 

(১) খরিদ 'খল করিয়া! মালিক সরকাযে বন্দোবধ্ত 

না করিলে, দন্তব্যের খরে-_ষ্খ দিিদ্ত্কুতে কৃষ্খভনল অস্ত 
পিখিতে হয়। সাধারণ শবত্বের জমি খরিদ করিয়া খালিক 

লর়কারে বন্দোবস্ত ন। করিলে জধিতে খরিফদায়ের কোপ 

খা জন্যে না। 

(২) কোন জমি অহন াশিিল্। দম্খেল কৰিলে 
রন্ধক গ্রহ্থীভার নাম মন্তব্যে লিথিতে হচ্ছ । এীন্মষিকি' ভাবে 
কোন্ ঘন হইতে কোন্ সন পর্য্যস্ব কত রৎসর ম্যা্ধে বন্ধক, 
'তাছাও খোলাসা লিখিতে ছইবে। করন! টাকার অুধের 
গর্বিবর্তে কিনব! দ্ায়শোধী রেহাণ থাকিলেও তাহার সন গ্ারিখ 
লিথিতে হয়৷ 

€৩) কোন জনি এওয়াজনুজে কেছ দখল.ক হিয়া বালি- 
কের সেরে হইতে নাম খারিজ দাখিল না কম্াইগে। ও 
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জধিতে যাঁছার প্রকৃত স্বত্ব তাহারই মাষে খতিগ্লান হুইবে। 
কেবল মন্তব্যে 'এওস্সাজস্ফুত দেখল অআন্যুক্ভ" 
উল্লেখে দখলকা'রের নাম লিখিত হয়। 

(৪) বন্দি কেহ কাহারও বাড়ীতে ওয়ালাভাবে ৰশত বাস 

করে তবে তাহার দখল মন্তব্যে অন্যুত্ম তিজ্ভুজে। 
গুস্রালাস্বুল্রে দখল অক্মুক্ষ লিখিতে হস্ত । 

(&) যেসমন্ত স্থান কোন ব্যক্তি বিশেষে দখল ন!. করিয় 

সর্ধ সাধারণের দখলে থাকে, সেই সব স্থলে হুল জ্নাশা- 

ব। লিখিত হয় । বযথাঃ-_সড়ক, বাস্তা, হালট ইত্যাদি । 

(৬) ভিষ্রীক্ট বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড ও মিউনিসিপালি- 
টির সড়ক যে মালিকের খতিয়ানভুক্ত হয়, উহাব্ু মন্তব্য 

ধরে কুত্খল আহাল্রপ এ. ডিস্রীন্টীন্বোর্ড 
লোন্ষ্যাল বোর্ড কিল? স্সিউন্নিতিগালিভীব 
শত্ভ্রাঘ্ান্নে স্রন্ষিতভ্ভ ইত্যাদি লিখিত হয়। 

(৭) কেহ কোন জমি বর্গানত্রে দখল করিলে থতিয়ানে 

ও খসড়ার যথাস্থানে ব্বর্গাস্বুত্রে দুল অক্মুচ লিখিত 
হয়। কিন্তু চুক্তিবর্গী থাকিলে আবাদকারীর নামে পৃথক 
খতিয়ান হইবে। 

(ক) জমিদার, তালুকদার, নিষ্ধরভোগী বা কোন মধ্য 

স্বতবাধিকারীর অধীন সাধারণ বর্থা অর্থাৎ যে স্থলে ফসলের অংশ 
মালিককে দেওয়া হয়, সেই স্থলে শ্বর্গান্ছো্র ম্নাঙ্ছে 
প্রন শতিস্তীম্শ হইতে পারে। 

(৮) যে মৌজার খানাপুরী হয়, তাহার চতুঃসীমঞ্ষম! মধ্যে 
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অন্য মৌঙ্জগা বা মহ্ালের জমি থাকিলে বক্তব্যে অস্ম্ 
স্মৌজীাল্ ছা ভন্টিন বলিয়া লিখিত হয়। 

(৯) কেহ'কোন জমি দানে প্রাপ্ত হইয়। দখল কৰিলে, 

মন্তব্যে দৌীম্পস্ত্ুত্রে চখখল লিখিত হয়। 

(১৯) সাধারণ জোতের কোন জমি কাহারে ভোগো- 
ত্বর দেওয়] হইলে, মন্তুন্যে ভ্ভোলগ্োন্িল্ অস্মুহ্ষ বলিয়া 
লিখিত হইবে। শি 

জমির শ্রেণী। 

সেটেলমেণ্টের কাগজে জমির উর্বরত। শক্তির উপর লক্ষ্য 

করিয়া আউয়াল, দৈয়ম, ছৈয়ম ইত্যাদি শ্রেণী বিভাগ করা 

হয় না। কেবল আবাদী, অনাবাদী, নাম! (নীচু), কান্দ! 
(উচু), নাল, বাড়ী, পুষ্করিণী, বাগান ইত্যাদি নামাকরণে 
অবস্থার শ্রেণী বিভাগ করা হয়। ইহাতে জমি ভাল কি মন্দ 
তাহার কোন পরিচয় দেওয়] হয় না। স্থুতরাং ইহাতে কাহারও 

কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। 

(১) আবাদী জমি হইলে তাহাতে কোন্ খতুতে কি 
ফসল উৎপন্ন" হয় এবং অনাবাদী হইলে তাহাতে বাশ, ছন, 

বাগান, পানবরজ, পুষ্করিণী, বাড়ী, জঙ্গলা, আছে কিনা তাহ! 

লিখ! হয় । ইহাতে দেশের অবস্থা জানা ব্যতীত অন্ত কোন 

উদ্দেশ্ঠ নাই | চি হারা 

সেটেলমেন্টের কাগজে জমির কেবল উতর নাজ 
লিখা হয়। যে দ্রাগের চৌহদ্দি লিখিবে, 'সেই দাগের উত্তরে 
কোন্ দাগ (তাহার নম্বর ) এবং ঈহ1 কাহার দখলে আছে, 



খানাপুরী । ৩৯ 

তাহাই লিখিত হয়। এক দ্বাগের উত্তরে ছুই তিন দাগ 
থাকিলে তত্মধ্যে যে দাগ বড় তথাব্রাই চৌহদ্দি নি্দি করিবে। 
এই চৌহদ্দি লিখার সময় প্রজার পক্ষে শুদ্ধাশুদ্ধ পরীক্ষা কিয়! 
লওয়া উচিত। সড়ক, রান্ডা, হালট, নদী, খাল, ইত্যাদির 
কোন সীমানা লিখার প্রয্বোজন করে ন!1। 

দাগ পরীক্ষা 2-- 
কিন্তোয়ার জরিপেযেনক্া প্রস্তুত হয় উহা সরেজমিনে 

মিল করতঃ কোন দাগের জমি ভুল লক্ষিত হইলে কিম্বা কোন 
প্রজা আপত্তি করিলে, খানাপুরী কারক পুনরায় পরিমাপ করিয়া 

পেন্সিল দ্বার] ভুল সংশোধন করিবে। 

পূর্ব্বেই বল! হইয়াছে, মি দখলকারের খতিয়ানে দাগের 
নম্বর সহ লিখ! হয়। প্রজার মধ্যে যে জমি পত্তন থাকে, সেই 

জমির দাগ প্রজার খতিয়ানেই লিখিত হয়। কেবল উপরিস্থ 

মালিকের খতিয়ানে প্রত্যেক প্রজার নাম ও তাহার দখলীয় 

মোট জমি উল্লেখ করিয়। দেওয়। হয়। ইহাকে স্ছিত বলে। 

গোমহ্যাদির তালিকা £-_ 

খানাপুরীর সময় গোমহিযাদির ফর্দ পুরণ করিতে হয়। 
ইছাতে কোন্ ব্যক্তির কতট1 গরু, ছ?গল, ভেড়া, মহিষ, নৌকা! 

লাঙ্গল, আছে তাহাই লিখিত হইয়া থাকে । খোদাই বড় 

প্রভৃতি ষে সকল পশুর নির্দি্ট মালিক নাই তাহাও লিষ্টি দুক্ত 

করিতে হয়। 

বিবাদ বা ডিস্পুট। (10182 0শুণুর, ) 
সেটেলমেণ্টের জরিপে দখল অনুসারেই খানপুরী কর! হয় 
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এই দখল ছুই প্রকার; € ১ ) জমি চাধ আবাদ বা উৎপর 
ফসলাদির উপসন্ব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভোগ দ্বার) দখল এবং (২) 
উপরিস্থ দ্বত্বের দখল অর্থাৎ প্রকৃত দখলকার হইতে খাজানাদি 
আদায় পূর্ববক ভূষ্বামীর দখল। শেষোক্ত প্রকার দখল প্রজা 
ভূম্যধিকারী সন্বদ্ধের উপর নির্ভর কৰে। 

, যদি কোন ক্রমি বা জোত এক ব্যক্তির দখল বলিয়! প্রকাশ 

করাদ্র তাহাতে অন্ত ব্যক্তি আপত্তিকারী হইয়া নিজের দখল 

বলিয়া! দাবী করে তাছা হইলেই ডিসম্পুট বা বিবাদ উপস্থিত 
হইল। 

এইরূপ দুই বা ততোহধিক পক্ষমধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে 
খানাপুরীকারক ইয়ারদত্ত বা বিবাদের বহিতে পক্ষগণের নাম 

লিখিয়৷ তাহাদের দাবী বা বর্ণনা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিবে। 
কোন জমি বাজোতের অংশ লইয়া বিবাদ থাকিলে তাছারও 
বিচার এই সময় হইতে পারে । কিন্তু স্বত্ব সম্বন্ধে বিচার এখন 
হইবে না। 

কোন বিষয়ে আপত্তিকারী হইয়া ডিস্পুট ্িবার কারণ 
হুইলে তজ্জন্ত দরথান্তড দিবার প্রয়োজন করে ন1; খানাপুরী 

কারকের নিকট মুখে জানাইলেই বিবাদ লিখিয়া রাখিবে। 
এই সব লিখিত ডিম্পুটের বিচার, স্থানীয় সাক্ষী প্রমাখাদি 

ও সরেজমিনের অবস্থা দৃষ্টে উপবুক্ত তদন্ত পূর্বক কানুনগো, 

সার্কেল অফিসার . অথবা এনিষ্টা্ট সেপ্টেলমেন্ট অফিসার 
করিবেন । বিচারে যাহার খল সাব্যস্ত হয়, তাহার নাষেই 

খানাপুরী হইয়া! থাকে । 

. এই বিচারে কোন্ পক্ষ সন্ত নদ! হইলে, ইচ্ছা! করিলে 
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লে আপীল করিতে পারে। এই পব আপীল এটেক্টেশন বা 

তছদিকের পর বঙ্গীয় প্রজান্বত্ববিষ়ক আইনেন্স ১০৩ ( ক) 

ধারা মতে দরখাস্ত করিলে বিচার হইয়া! থাকে। ইচ্ছা কর্রিলে 
তছদিকের সময় এটেষ্টেশন অফিসারও এঁ সব আগীলের বিচার 

করিতে পারেন 1 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
বুঝারত । 

যে সমস্ত স্্রীম ঘে ভাবে জরিপ হইয়া খানাপুরী হইয়াছে, 

সেই সমস্ত জমি পুনরায় বুঝ প্রবোধ করিয়া দেওয়াই বৃঝাবতের 
কাধ্য | 

পঙ্চাবিলি | 

বুঝারত আরস্ত হওয়ার পুব্বে পঙ্চাবিলি কর! বুঝারতের 

একটী কার্ধা। 

থানাপুরীর সময় জমির নম্বর খতিয়ানে উল্লেখ করা হয়, 
কিন্তু জমির পরিমাঁপ লিখ! হয় না। থানাপুত্রীব্র পরে নকসার 

দাগ অনুসারে গমির পরিষাণ বা কালি বাহির করতঃ খতিয়ানে 

লিখ!হয়। একর, শতাংশ ( ডেসিমেল ) অনুসারে ইংরেজী 

পরিমাণ, লিখিয়া তৎপার্খে স্থানীয় প্রচ্পিত মাপ মত বাঙ্গলা 

পরিমাণ বা কালিও লিখ! হইয়া থাকে । জমির পত্রিষাণ সহ 

প্রত্যেক খতিয়ানের অবিকল নকলের নামই পচল্া। 'এম্থলে 
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ফল] বাহুল্য যে, গ্রজাগণের বুবিবার সুবিধা জন্যই পচ্চাতে 
স্থানীয় মাপ লিখ! হয়, নতুবা! আবস্তক করে মা। তাছাও 
আবার ফাইনাল পাঁবলিকেশনের পর একর শতাংশ বাতীত 
অন্ত কোন মাপ'দেওয়। হইবে ন1। 

বুঝারত আর্ত হওয়ার কয়েক দিন পূর্বে প্রজ1 ও ভূঘ্যবি- 
কারী সরুলকেই পর্চ। দেওয়া হয়। যাহার স্থুমে যে জমি যে 

ভাবে লিখা হইয়াছে, পর্চ। প্রাপ্তে দাগের সহিত সেই পরিমাপ 

এঁকা করিয়া প্রত্যেকে সহঙ্গে বুবিতে পারিবে ; যদি কোন ভুল 

বা গোলযোগ লক্ষিত হয়, তাহাও বুঝিতে পারিয়া বুঝারতের 

সময় কানু নগো বাবুকে জানাইতে পারিবে,এই উদ্দেস্তেই পূর্ববাহে 
পর্চাবিলি করা হয়। পর্চা পাওয়া মাত্র, ভনন্িখিত জমির 

পরিমাণ, দাগগুলি ও অন্থান্ত বিষয় ঠিক ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে 
কিনা, নিজ কাগজ পত্র ও সরেজযির অবস্থার্দি দৃষ্টে ঘরান! ভাবে 
প্রত্যেকেরই বুঝিয়া লওয়া উচিত। তাহা হইলে বুঝারতের 

সময় অগ্ুদ্ধ বিষয় অতি সহজে শুদ্ধ করাইয়া লইতে পারা যায়। 
পূর্ব হইতেই নিজে প্রস্তুত হইয়! থাকিলে বুঝ প্রবোধ সম্বন্ধে 
আর কোনই গোলযোগ ঘটে না। পর্চা দৃষ্টে নিজের বুঝ 

বুঝিয়া লওয়! সন্বন্ধে প্রত্যেক স্মার্থবিশিষ্ট ব্যক্কিরই মনোযোগ 
দেওয়া কর্তব্য । 

বুধাঁরতের কার্ধ্য সরেজমিনে যাইয়। কিন্তায় কিত্তায় হুইয়। 
থাকে। কাহছনগে।! অথবা! তদৃর্ধ কোন কর্মচারী দ্বারা এই 
কাধ্য পরিচালিত হয়। 

খানাপুরীর সময় যে নক্সা ও কাঁগজাদি প্রস্তত হইয়াছে 
তাহ! এবং জরিপের উপযোগী জিনিষাদি সহ এক ব! দুইজন 
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ধর পাটোয়ারীও বুঝাঁরত কারক অফিসারের সঙ্গে ধাকে। 
খানাপুরীর ভায় উত্তর পশ্চিম কোণ হইতেই বুধারতের 

কার্ষ আরম্ভ হয়। কাগ্থনগে। বাবু সরেজযিনের অবস্থা এবং 

থানাপুরীর কাগজাদি দৃষ্টে বদি কোন ভুল দেখিতে পান, কিন্বা 
কোন প্রঞ্জা তাহার পর্চা তৃষ্টে কোন ভুগ বুঝিতে পারিয়া 
তাহাকে জানায়, তবে তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ সংশোধন করিয়া 

দিবেন। থানাপুক্লীর কার্য্য ঠিকমত হইয়াছে কিনা, প্রজা 
তাহার জমি রীতিমত ভাবে বুঝিতে পারিষ্াছে কিনা, দাগে 
দাগে নক্সা শুদ্ধবরূপে অঞ্ষিত হইয়াছে কিনা, এই সব বিষয় 

পুঙ্খানুপুজ্থর্রপে পরীক্ষা কর! হয়। 

্ুতরাং এই সময় প্রত্যেক স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিরই স্ীক্ 

পচ্চা এবং দাখিলাদি অন্যান্য দলিলাত সহ উপস্থিত থাকা 
একান্ত আবগ্তক। কেননা, জমির জরিপ বা খানাপুবীর 

কোন ভুল থাকিলে তাহ। সরেজমিতে আসিয়া বিন! পয়সায় 
সংশোধন করানের এক মাত্র এই শেষ সুযোগ; ইহার 

গর আর এই সুযোগ থাকিবে না। এইক্ষণ এইসব সংশো- 
ধন করানের জন্য কাহাকেও কোন অর্থ ব্যয় করিতে হয় 

না। ইহার পরে কোন আপুভি উপস্থিত করিলে তাহ! অর্থ 

বায় বাতীত সহজে সংশোধন হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রতোক 

থতিয়ানের স্থার্থ বিশিষ্ট ব্ক্তিগণের নাম উপস্থিত ভৃষ্টে 
কান্ধনগে। বাবু খতিয়ানের শীর্ষে লিখিয়। রাখেন। 

বুঝারতের স্ময়, খানাপুরীর কাগজ দংশোধন ব্যতীত মালিক 
ও প্রজার কথিত মতে খাঞ্জানাও খতিয়ানে লিখা হইয়া থাকে। 
গ্রজ। বর্তমানে পথকর বাদে যে খাজানা প্রধান করে এবং 
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মালিক তাহার নিকট যে খাজানা প্রাণ্ড হয়, উভয়ের কথিত 

মতে খাক্গানার পারমাণ লিখ! হয়। যদি মালিক ও প্রজা 

উভয়ের কথিত স্বীক্ার্ধ্য খাজানা এক না! হইয়৷ অনৈক্য হয় তবে 
থাঁজানার বিবাদ-ব। রেপ্ট ভিম্পুট ( [২৪70 7015050 ) চলিল, 

ইহাই বুঝিতে হইবে। বুঝারতের সময় এই রেন্ট ভিস্পুটের 
কোন মিমাংস! হইবে না। এটেষ্টেশনের সময় ইহার বিচার 
হইবে। পথকর বা ছেছ বুঝারতের সময় লিখ হয় ন1। 

যে জমি প্রজার দখলে আছে, অথচ মালিক সরকারে উক্ত 
প্রক্জা কোনরূপ বন্দোবস্ত করে নাই, সেই জমির খাজ্ান। 

লিখার ঘরে “ বেবন্দোবস্তী বা বন্দোবস্ত হয় নাই ” খলিয়। 

লিখাইতে হয়। . 

ব্রহ্মব্র, নাখেরাজ প্রসৃতি নিষ্কর জমির খাজানার খরে 
«“ নিষ্ধর ” বলিয়া লিখা হইয়। থাকে । 

খাঁজানাদি কোন বিষয় নিয়! প্রজা ও মালিক মধ্যে যাহাতে 

মনোযালিন্টের সৃষ্টি ন! হয়, তত্প্রতি প্রজা ও মালিক প্রত্যে- 

কেরই দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । অনর্থক নত্য গোপনে কোন ফল 
নাই, তবিষ্যতে সমস্তই প্রকাশ পাইবে। 

এইর্ূপে খতিয়ান সংশোধিত হইয়! গেলে প্র খতিয়ানেব 

সহিত মিল করিরয়! পর্চা সংশোধন করার জন্য প্রতোক প্রজাই 

নিঙ্জ নিক্গ পর্চা উপস্থিত করিবে । এই সময় পঙ্চা সংশোধন 

না করাইলে, উহ আর সংশোধিত হইবে ন1; সুতরাং বুঝা- 
বুতে কি 'পদ্বিবর্তন ঘটিল তাহাও প্রঙ্জার জানিবার উপায় 

রহিল ন1। | 

থানাপুরীর সঙ্ময় যেরূপ ডিম্পুট বা বিবাদের বিচার হইঙ্গা 
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থাকে, এই সময়েও কোন বিবাদ থাকিলে, তাহারও বিচার 
হয, কিন্তু খানাপুরীর় সময় একবার যে বিচার হইয়া গিয়াছে, 
বুঝারতের সময় তৎসম্বন্ধে পুনর্ব্বার বিচার ব! আপীল হইবে ন। 
অশপতি থাকিলে বরং এটেপ্টেশনের সময়--বিশেধত: ১০৩ (ক) 
ধারা তে পশ্চাৎ আপীল করিলে বিচার হইতে পারে। 

এক জম! ও ম্বত্বের অধীন জধির জন্ত যদ্দি ছুই বা ততোধিক 

খতিয়ান হয় (খানাপুরী অধ্যায় দ্রষ্টবা) । তবে সেই জমির জমা 
অবস্থা বিশেবে বিভিন্ন খতিয়ানে পূর্ণ ভাবে লিখিত হর ন1। 
থাজান! এক খতিয়ানে লিখিম্না অপর সমস্ত খতিয়ানে বরাত 

দেওয়া হয়। যে খভিয়ানে জম! লিখ! হয়, উহার মন্তব্যে “ময় 
জম! অমুক খতিয়ান ব! অমুক যৌজার অমুক খতিয়ান” বলিয়া 
এবং যে সব থতিয়ানে বরাত থাকে তাহাতে “সামিল জম! অমুক 

খতিয়ান বা অমুক মৌজার খতিয়ান, মোট জম! এত” বলি! 
লিিত হইয়া! থাকে । সমস্ত খতিয়ানের লিখিত জমির খাজানাই 
যে এক, ইহাতে তাহাই বুঝা যায়। 

যে স্থলে ছুই স্বত্বের জমি এক প্রজায় বন্দোবস্ত আন্দিবার 
সময় মালিক সরকারে এক কবুলিয়ত দিয়া সাকুল্য জবির জন্য 

এক জম! ধার্ষ্যে বন্দোবস্ত হইয়াছে, সে স্থলে যেষন স্বত্বান্থসারে 

জমির দাগ পৃথক করতঃ বিভিন্ন খতিয়ান হইয়। থাকে, তেমন 

খাঙজানা লিখিবার সময়ও প্রজার দেয় জমা, জমির পরিমাণ 

অনুসারে বিভাগ করতঃ ভিন্ন ২ খতিয়ানে তিন্ন ২ খাজান। লিখা 

হয়। ছুই ম্বত্বের জমির এক থাজান। হইতে পারে না; ছুইটী 
জমা! টলিবে। 

যে যে অবস্থায় এক জমা ও একছখ্বত্বের অধীনস্থ ভ্রমি একা- 
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ধিক খতিয়ান ভুক্ত হওয়ার জমা এক খতিয়ানে জিখিয়া অন্টান্য 
খতিয়ানেহ মন্তবো স্স্জন্না াক্িমল উষ্ষমা। লিখা 

ইতে হয় তাহ! নিয়ে দেখান গেল £-- 

১। এক মৌজায় __ 

(ক) এক মৌঙ্জায় বিভিন্ন সত্িকের জমা এক হইলেও 
অবস্থা! বিশেষে তাহাদের" একাধিক খতিয়ান হইতে পারে 

( খানাপুরী অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। সে অবস্থায়ও এক খতিয়ানে জম। 
লিখিয়া অন্ঠান্ত খতিয়ানে এ জমার বব্রাত দেওয়। হয়। 

২। বিভিন্ন মৌজায় £₹__ 
(ক) এক জম! ও এক শ্বত্বের অধীনস্থ জমি ছুই ব৷ 

ততোহধিক মৌজায় থাকিলে প্রত্যেক মৌজার ভন্য এক একটী 
থতিয়ান হয় (থানাপুরী অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। ইহার কোন এক 

মৌজার খতিয়ানে মোট দেয় থাজানা লিথিয়া অন্ত জমায় & 

খাজানার বরাত দেওয়া হয়। কোন্ মৌজার খতিয়ানে 
ঘাঞ্ানা লিখিতে হইবে, তাহার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। 

তবে যে মৌজার খতিয়ানে জমি বেশী কিন্বা উহাতে দখল- 

কারের বাড়ী থাকে সাধারণতঃ সেই মৌজার খতিয়ানেই 
থাজানা লিখ! হর। 

কোন কোন জমিদারী শ্বত্ব হইতে ক্ষুদ্র ২ তালুক, ব্রহ্ম, 
লাখেরাজ ইত্যাদি শ্বত্বের এবং খারিজা তাঁলুক হইতে ত্রঙ্গত্র, 

লাখেরাহ্ব ইত্যাদি স্বত্বের হৃষ্টি হইয়৷ পুরুবান্ুসারে চলিতে 

থাকে ।. কালে উ সমস্ত তালুক, ব্রহ্ম ত্র ইত্যাদি সময়ের 

চক্রে খিদ বা অন্য কোন আইন সঙ্গত উপায়ে উহার উপরিস্থ 



বুধারত | ৪৭ 

মালিকের হস্তগত হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে অনেকে উর্ধস্ত্বে 

বিলীন হওয়ার দরুণ খরিদা অংশের নিক্প স্বত্বের বিলোপ 

করিয়া এক উর্ধ স্বত্বের অধীন এক মাত্র খতিয়ান করাইয়া! 
থাকেন। 

আরও দেখ! যায়, ভূশ্বামীগণ অনেক সময় সম্পত্তির 
কতকাংশ বা কতক জমি দেব সেবার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া 

দিয়া থাকেন; এবং পুরুষানুক্রমে এই ভাবেই চলিতে থাকে। 

এই দেবত্র সম্পত্তি স্বীয় সম্পত্তির অন্ততূক্ত মনে করিয়া! অনব- 

ধানতা বশতঃ একই খতিয়ান ভুক্ত করাইয়] থাকেন। 

বাস্তবিক পক্ষে এইরূপ এক খতিয়ান ভুক্ত করাইস্কা 

অধীনস্থ স্বত্বের ধ্বংস সাধন পূর্বক তবিস্ততের যে কতদুর 

অনিষ্ট সাধন কর। হয় তাহ] বলিয়া শেষ করা যায় ন1। 

উল্লিখিত স্থলে ভিন্র২ স্বত্বান্ুসারে ভিন্ন খতিয়ান করানই 

সঙ্গত । নিজ সম্পত্তি হইতে বাহির হইয়া পুনরায় খরিদাদি 

দ্বার। নিজ সম্পত্তি ভুক্ত হইলেও উহার পৃথক খতিয়ান করানই 
সঙ্গত। কেননা! বদি স্বীয় সম্পত্তির প্রবংস ঘটে, তখন ভিন্ন 
খতিয়ান ভুক্ত এ অধীনস্থ স্বত্ব অর্থাৎ খরিদ! তালুক ব্রহ্ত্র, 
লাখেরাজ এবং দেনত্র সম্পত্তি রক্গ! করিবার অনেক আশা 

কর! যায়।. কিন্তু এক শ্বত্বের অধীন এক খতিয়ান ভুদ্ 
হইলে ভবিষ্যতের সেই সুক্ম আশাটুকু বর্তমানেই অতি সহজে 
বিলীন হইয্সা যায়। পিতা স্বীয় সম্পত্তি হইতে পুত্র বাস্ত্রীকে 
নির্দিষ্ট ভাবে কতক জমি তালুক করিয়া দিয়াছেন। পিতা 

অভাবে যখন পুল্র বা স্ত্রী সম্পত্তির মালিক হইলেন, তখন্ন 

পুত্র নিজেই সমস্ত সম্পত্তির মালিক মনে করিয়া তাঁনুক স্বত্ব 



৪৮ .. সেটেলফেন্ট সাচার । 

নষ্ট করতঃ এক হকিরতের অধীন করিয়া ফেলিনেন। ইহাঞ্ডে 
গবিধাতের রক্ষা কবচটী বর্তমানে সহজেই ছিড়িয়া ফেল! 
হইল। এগ্বলে বিতির হাকিয়তের অধীন করিয়া ' ভিন্ন 
খতিয়ান .করানই যুক্তিযুক্ত । দেবত্র সম্পত্তিরও পৃথক হাকি- 
রতে পৃথক খতিয়ান করান উচিত। 

অনেকের হুইটী ভিন্নং জোতের বিভিন্ন জমা একত্রে করতঃ 

এক জমার অধীন বলিয়া একটী মাত্র খতিয়ান করাইক্া 
থাকে। বাস্তবিক পক্ষে এরূপ কাধ্য ঠিক নছে; পূর্ব 
জমার সহিত নুতন বন্দোবস্তী জমা সামিল করতঃ পূর্ব সম্পত্ধির 
স্বত্ব ধবংস করা বিধেম় নহে। জম] পৃথক২ করিয়া! খতিয়ানও 

পৃথক ভাবে করান সঙ্গত। 

গতির 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
 এটেফটশন ( &558588০5,) বা তছদিক। 

খানাপুরি ও বুঝারত হইয়! ঘে খতিয়ান প্রস্তত হয় এ 

খতিয়ানের লিখিত বিবয় পুনরালোচন! করতঃ অধিকারীর স্বত্ব 
ও শ্রেণীবিভাগ এবং খাজনা সম্বন্ধে আইনানুসারে যথারীতি 

জ্িপিবন্ধ করাই এটেষ্টেশনের প্রধান কার্য । 
এটেট্টেশন আরস্ত হওয়ার পূর্বে, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মালিক ও 

প্রজাকে ফোন নির্ধারিত স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হওয়ার 
জন্ত গ্রামে নোটাশ জারী করা হয়। নোটীশ জ্ঞাত হইঙ্গা মালিক 



এটেক্টেশন। ৪৯ 

কিস্বা! তৎপক্ষীয় লোক ও প্রজা মণ্ডলী উপস্থিত হইলে তাহাদের 
সমক্ষে এটেক্টেশন অফিসার বা তছদিকের হাকিম কাগজাদির 
আলোচন। করিয়া থাকেন। 

এই সময় প্রজার বক্র শ্রেনী ও খাজন্ন 

হক প্রকৃত তত্ব অনুসন্ধান পূর্বক লিপিবদ্ধ করা হয়। 
নিম্নে স্বত্বের শ্রেণী ও থাক্ষনা সংক্রান্ত বিষয় হুইটী পৃথক শ্ভাবে 
আলোচিত হইল। 

১। স্বত্বাধিকারী বা দখলকারের 

স্বত্বের শ্রেণী লিখন । 

(589০070 0£ 865609 ) 

জমির অধিকারী বা দখলকার কোন্ শ্রেণীভুক্ত, অর্থাৎ 
দখলকার,--মালিক, কি মধ্যশ্বাধিকারী, কি রায়ত, কি 

কোকফারায়ত, তাহ! নির্ণয় করিয়া তৎপূরিচয় খতিয়ানে লিপিব্ধ 

কর হয়। 
এই শ্রেণী সমূহের বিশদ ব্যাখ্যা নিয়ে লিখ! গেল। 

যে.সমন্ত জমির রাজস্ব কালেক্টরীতে দেওয়া হয়, কিন্বা যে 
সমস্ত জমি নিষ্ধর ; কালেক্টারীর সেরেস্তায় কোন এক নম্বর খা 

কোন এক নাম দ্বারা এ সমস্ত জমির পরিচয় দেওয়! হয়। এই 

নম্বর বা নামের অধীন জঙ্গিকে মহাল (7:55) কহে; বথাঃ- 
৮ নং তৌজী? ২৩৭ নং তানুক রাম জীবন রায়; নিষ্কর 
কষ্ণকিশোর শন্মা। এস্থলে ৮নং তৌজির অন্তর্গত সমগ্তভূমি,_ 
রাষজীবন রায়ের নামীপ ২৩৭নং তানুকের সমস্ত ভূমি ;-- 

কগ্ছকিশোর শর্মার নামীয় নিফষরের সমস্ত ভুমি, এক একটী 
& 



৪ সার্ভে ও নেটেষহেন্ট সাচার । 

“মস্থাল” (5:50) ; এই এক একটী মহালের সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী 
বা মাংশিক স্বত্থাধিকারীকে ্মালিন্ক (8792159) বলে। * 

'“চিবস্থায়ী” বন্দোবস্তী মালের কিন্বা “দায়েমী' বন্দো বস্তী 

মহালের অধিকারীকেও মালিক বলা হয়। অবস্থাবিশেষে 

গরর্থমেন্ট কিম্বা অপর কোন (চ715866) ব্যক্তিও মালিক 

হইতে পারেন! যথাঃ-থাসমহালের মালিক গবণমেন্ট 7 ২৩৭নং 

তালুকের মালক রামজীবন কায়। 

কোন ব্যক্তি প্রজার নিকট হইতে খাজানা আদায় অথব 

জমি পত্তন দ্বারা সেই প্রজার নিকট হইতে খাজানা আদায় 

করার ক্ষমত! বা অধিকার, মালিক অথবা অন্ত কোন মধ্য- 

পহ্বাধিকারী হইতে প্রাপ্ত হইলে তাহাকে ক্নল্বযত্দজ্ভ্রাহিি- 
9 হল জী (12770100195) প্রজাকহে । এই ক্ষষতা প্রাপ্ত 

ব্যক্তির উত্তরাধিকারীও মধ্যহ্থত্বাধিকারী নামে লিখিত হয়। + 

মধ্যস্বত্বাধীকাত্রী প্রজা, মাঁলক অথব! অপর কোন মধ্য 

স্বাধিকারী হইতে এরূপ অধিকার পাই! থাকে। 

যদি কাহারও একক্োতের মধ্যে ১০০ একশত বিঘ! ব 

১১০৫ একরের অধিক মি থাকে তবে কোন বিরুদ্ধ প্র যাণ 

ন। থাক] পর্যবস্ত তাহাকেও মধান্বত্বাধিকারী বলিয়া গন্ত কর! 

বাইতে পারে। 

ষে ব্যক্তি নিজে কিন্বা লোক ঘার! জমি আবাদ করার 

উদ্দেশ্যে যালিক অথব! ধধ্য শ্বহাধিকারী হইতে জমি বন্দোবস্ত 

পল কী? লি সাপ শপ সি পপ আসা পিজা এ ০০ পপ এ 

* ১৮৮৫ সনের.৮ আইনের ৩ ধারায় ১।২ উপধারা দ্রষ্টব্য 

+ ১৮৪৫ সনের, ৮ আইনের ৫ ধারার ১ উপধারা দ্রষ্টব্য। 



গটেষ্টেশন। & 5 

লইয়া! থাকে, তাহাকে জ্রাস্্ভ (1২8152) কছে। বায়জের 

উত্তরাধিকারীকেও বায়ত বলে। * 

রায়ত হইতে যে ব্যক্তি জমি বন্দোবস্ত নেয়, তাহাকে 
শ্প্রোোশ্ু শ্রাম্রকতি ( 1091 [21926 ) কহে। 

প্রভা স্বত্বের শ্রেণী নির্ণয় করিতে নিম্নলিখিত 
উপায় অবলম্িত হয় । এ যথা £-_- 

(১) যেদলিলদ্বারা প্রজার গ্বত্ব লাভ হইয়াছে, কিন্বা 
তৎ্পৃর্রের যে কোন দলিলে এই স্বত্বের পরিচয় বর্ণিত আছে. 
তন্দারা। যথা-_পা্টা। 

(২) যে উদ্দেপ্তে জমি পত্তন করা হইয়াছে, অর্থাৎ 

জমিতে প্রজা পত্তন জন্য ( মধাস্বত্ব ) কিম্বা নিজের চাষ আবাদ 

জন্ত ( রায়তি স্বত্ব) পত্তন হইয়াছে । 

(৩) দলিল না পাইলে স্থানীয় বীতি অনুসারে । এই 
প্রথা দ্বার কোন কোন স্থানে “জোত” শব্দে মধ্যশ্থত্ব এলং 

কোন কোন স্থলে “জোত” বলিলে সাধারণ কর্ষা বা বায়তি 

স্বত্ব বুঝায়। কিন্তু উল্লিখিত মতে কোন প্রজার ১০০ বিঘারু 

উর্ধে জমি এক জমায় থাকিলে উহা কর্ষ। বা ব্ায়তি স্বত্ববিশিক্ট 

হইলেও তাহাকে মধ্যন্বত্ব বলিয়। ধর! ধাইতে পারে । 

প্রজ্জান্বত্বের শ্রেণী নির্ণয়ে উল্লিখিত কোনন্ধপ প্রমাণাদি 

না পাইলে নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বনে শ্রেণী বিভাগ করা 

যাইতে পারে। যথা £-- 
০০ পবা পরত সর ৯০৪ এক পা. পপ সী পপ সা এ পি 

* ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের ৫ ধারার ২ উপধাত্রণ দ্রষ্টব্য । 

+ ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের ₹ ধারা ৪ উপধারা দ্রষ্টব্য । 

০০০ 



৫২ সার্ভে ও সেটেলমেন্ট সমাচার । 

(১) দখলকার কৃবিজীবী কি না? 

(২) দ্খলকার় পরিজন সহ সেই জমিতে বসত বাস 

করেকিনা? | 

, তাহা হইলেই বুঝা যাইবে যে দখলকার, প্রজ। পত্তন করার 
উদ্দোস্টে জমি পত্তন লগ নাই। নিজে চাষ আবাদ করার 

ওন্ভই আনিয়াছে । এই স্বত্বকে “রাকতি স্বত্ব” বলে; এতম্থ্য- 

তীত অন্ত শ্বত্বকে “মধ্যত্বত্ব'? মনে করিতে হইবে। 

মধ্যব্বত্ব | 

মধ্যপ্বত্ব তিন ভাগে বিভক্ত । যথ] £-- 

১। পিল্পস্থাস্ত্রী নল্যত্ত্র অর্থাৎ যে মধ্যস্বত্বের 
খাজানা বা নিরিখ কোন কালেই কষ বা বেশী হয় না। 

মালিকের বিনান্থমতিতেই এরপ স্বত্ব হস্তান্তরের যোগ্য এবং 

ওয়ারিশান ক্রমে উহা! চলিতে থাকে । মধ্যহ্বত্ব মধ্যে এই 

শ্বত্বই শ্রেষ্ঠ; কারণ এই স্বত্বে ম্বত্ববান হইলে মালিক কোন 

ধিনই তাহার খাজান। বানিরিখ বৃদ্ধি করিতে পারেন না; 

চিরকাল এক নিরিখে ও এক জমায় থাকিবে। | 
এই স্বাত্বে স্বত্ববান ব্যক্তির স্বত্ব সম্বন্ধে কোন তর্ক উপস্থিত 

হইলে তাহার স্থায়ীত্ব বা মোকববরীত্ব সম্বন্ধে তিনি নিয়লিখিত 

রূপ প্রমাণ দর্শাইতে পারেন। তন্দারাই তাহার স্থায়ী মধ্য 

স্বত্ব প্রমাণিত হইবে । * যথা £-_ 

(ক) স্থানীত্ব গ্রথা। 
পি শিপ সপ প্ এছ। 

* ১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ৬ ধার। অষ্টব্য। 



এটেষ্টেশন । ৮৩ 

(খ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর এ পর্যাস্ত খাঁজানা বা 

নিরিখ বৃদ্ধি হয় নাই, এইরপ প্রমাণ। ক্রষান্বয়ে বিশ বৎসরের 

দ্াখিলাদি দলিল দ্বার! ঘা্দ দেখান যায় যে, প্রীবিশ বৎসর 

এক জম! ও এক নিরিখ চলিয়া আসিতেছে তবে তাহা 

চিরস্থায়ী বন্ধোবন্থের সময় হইতে এক ভাঁধে চলিয়া আসিতেছে 
বলিষ! হাকিম মনে করিয়া নিবেন। কিন্তমালিক পক্ষ হইতে 

যদি ই্গার বিপরীত প্রমাণ হয় অর্থাৎ বিশ বৎসরের মধোঞ 

তাহার খাজান! বা নিরিখ পরিবস্তিত হইয়াছে, এরূপ কোন 

দলিল ধারা প্রযষাণিত হয়, বে প্রজার অল্সান্য স্থযোগ গাকা 

স্বত্বেও তাহার মধ্য স্বতের স্থায়ীত্ব নষ্ট হইয়! যাইবে ও খাঙ্জান! 

বৃদ্ধি হইবে । 

(গর) কোন পাটা ইত্যাদি দলিল পত্র যাহাতে জম! 
বা নিরিখ স্থায়ী বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে । 

২। মধ্যস্বত্ব বর্তমানে খাজানা বৃদ্ধর যোগ্য | 
ইহাই মধ্যম শ্রেণীর মধ্যস্বত্ব। এই স্বত্বও মালিকের বিনাঞ্ি- 

মতিতে হস্তান্তর করা যায় ও ওয়ারিশান ত্রুমে চলিতে থাকে 1 

কোন পাটা! কবুলিয়ত ছারা এই শ্বত্ের স্থষ্টি হঈয়া থাকিল্গে 
উহার ম্যাদ মধ্যে খাজনা বৃদ্ধি হইবে না বটে, কিন্ত ম্যাদ 

অন্তে মালিক ইচ্ছা! করিলে খাজান! বৃদ্ধি করিতে পারেন । 

এই স্বরে নিরিখ চিরকাল স্থির থাকিবে: মোট খাজানার 

কম বেশী হইবে । ধর্দি কোন দলিল বা আদালতের আদেশ মত 

থাজানা একবার বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তবে ১৫ বৎসর অতীত ন! 

হইলে বৃদ্ধি হইবে না। ১৫ বৎসর পর বৃদ্ধি হইতে পারে .কি 

পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে, তাহার নিশ্চয়ত] নাই ; উহ! আদালতের 



৫৪ সারে ও সেটেলমেন্ট সমাচার। 

বিবেচনাধীন । খাঁজান। বৃদ্ধি সম্বন্ধে জমিন উৎকর্ষতাঁদি বিষয় 

বিশেষ বিবেচনা করিয়া থাকেন । * ৃ্ 
৩। ন্যেক্পক্বরস্ত্য ক্ষোন্ন ন্নিপিদ্তী শলক্ষম- 

শেল জন্দ্য ম্যাদিতাবে কোন নিদ্দি& খাজানায় দেওয়া হয়। 

ম্যাদ অস্তে এই স্বত্বের খাজান! অনায়াসেই বৃদ্ধি হইতে পারে। 

এমন কি, ম্যাদ অন্তে উচ্ছেদ কর! সন্বদ্ধেও ভূম্ধিকারীর ইচ্ছার 

উপর অনেকট! নির্ভর করে। ইহাই নিকট শ্রেণীর মধ্যস্বত্থ। 

খাজান! টাকার %* আনা অপেক্ষা অধিক হারেও বৃদ্ধি হইতে 

পারে। মধ্য স্বত্বাধিকারী থাজানা বৃদ্ধি, রায়তের থাজান! 

বুদ্ধি অপেক্ষাও সহভ | 

তছপ্দিকের সময় এইরূপ ভাবে স্বত্রে শ্রেণী নির্দিষ্ট হইয়া 

থাকে । সুতরাং মধ্য ন্বতাধিকারিগণের এই সময় যাহাতে 

শ্বত্বের কোন গোলযোগ না ঘটে ততৎ্সন্বদ্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখ 
উচিত এবং দলিল পত্রার্দিসহ হাজির থাকিয়া স্বত্ব ঠিক করান 

কর্তব্য । নতুবা বিশেষ গোলযোগে পড়িতে হইবে। 

উীল্লখিত সকল অনস্থ।র মধ্যশ্বত্বাধিলারীর অধীনস্থ প্রজাই 

'কলায়ত” বলিয়া দধিগণিহ হঠখে । রায়তক্কে উচ্ছেদ করা অতীব 

কঠিন ব্যাপার ও অর্থব্যয় সাপেক্ষ । 

রায়তিম্বত্ব | 

রায়তি স্বত্ের চারিটা অবস্থা । যথা $- 

১। ভন্্না হোক জনলী | অর্থাৎ 

এ ক্গ ১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ৭ ধার ও ৯ ধারা পষ্টব্য ! 



এটেষ্টেশন। ৫৫ 

(ক) খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি না হইয়া চিপ্ুকাল একই 
থাজনা থাকে। ূ 

(খ)থখাছ্নার নিরিখ বৃদ্ধি না হইয়া চিরকাল একই 
নিরিখে থাকে। | 

এই উভয় অবস্থাতেই জমা যৌকরত্রী বুঝায়। মোকররী 

জমার রাত তাহার শ্বত্ব মালিকের বিনান্ছুমতিতে হস্তাস্তর 

করিতে পারে,--ওয়ারিশান ক্রমে একই শ্বত্বে স্বত্ববান হয়, এবং 

স্থারী মধ্যস্বত্বাধিকাবীর ন্যায় সেও একজন স্থায়ী প্রজামধ্যে 

পরিগণিত হয়। বঙ্গীয় প্রলান্বত্ব আইনের সর্ভগুলি, কিন্বা 

মালিকের সহিত তাহার যে সকল চুক্তিথাকে, তাহ। ভঙ্গ না 

করিলে এই শ্রেণীর রাক়্তকে উচ্ছেদ কর! যায় না । * 

কোন ভূয্যধিকারী কোন প্রজার মোকররী শ্বত্ব অস্বীকার 

করিলে, প্রজাকে তাহা প্রমাণ করাইয়] নিতে হইবে। মালিক 

প্রদত্ত কোন দলিল থাকিলে তাহা এবং দলিল না থাকিলে 

বর্তমানে তাহার ষে খাজনা বা নিরিখ বন্দোবস্ত আছে, 

তাহাই যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সময়ও ছিল, তাহ! প্রমাণ 

স্বরূপ উপস্থিত করিতে হইবে। এস্বলে দাখিলা পথকরের 

রিটা, বা পাট্রা প্রভৃতি দলিল দ্বারা গত বিশ বৎসর যে, 

এক জমা ও এক নিরিখ মত খাজন! দিয়া আসিতেছে, 

তাহ! দেখাইতে পারিলে জমা মোৌকররী সাব্যস্ত হইবে এবং 

প্রমাণের ভার মালিকের উপর ন্যত্ত হইবে। মালিক বদি কোন 

বিশিষ্ট প্রমাণ দ্বার দেখাইতে পারেন যে, বিশ বৎসরের মধ্যেই 
পাশ শপ ৯ ক সস পপ 

* ১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ১৮ ধারা দ্রষ্টব্য 



৫৬ সার্ভে ও সেটেলমেন্ট সমাচার । 

তাহাদের ধাঁজানা বা খাজানার নিরিখ প্রবর্তিত হইয়াছে, 
তাহা হইলে আর প্রঙ্জার প্রমাণ গ্রাহা হইবে ন1। 

হু.। সিছিত্িডিল্রান্স ল্াম্তভভ। যদি কোন প্রঙ্গা 
কোন গ্রামে একন্রমে বার বৎসরের উর্ধকাল কোন জমি দখল 
করিয়া থাকে, তবে তাহাকে সেই গ্রামের শস্কিতিবান' গ্রজা 

কহে। যদি ফোনগ্রাযে এক ব্যক্ষি কোন জমিতে স্থিতিবান 

সাব্যস্ত হয়, তবে এ গ্রাষের অন্য জমি বার বৎসরেন্র কম সময় 

দখল করিয়া থাকিলেও সেই জমিতে তাহাকে “"স্ৃতিবান" 

ধলিবে। * মালিক ইচ্ছা করিলে আর্দালত যোগে বিশেষ প্রমা- 

গা প্রয়োগে প্রতি ৫ বৎসরে একবার খাক্কান। বৃদ্ধি করিতে 

পারেন । কিন্ত এই বৃদ্ধিটাকায় %* ছুই আনার অধিক হইতে 

পারিবে না। 1 

৯৩। চৃখলিত্জন্ররন্িস্ণিষ্ ল্রান্্রত । যদি কোন 
ব্যক্তি কোন স্কিতিবান প্র্গার জমি খরিদস্ত্রে দখল করে, কিন্ত 

তাহার নিক্ষের দখলের সময় ১২বার বৎসরের কষ থাকে, একধপ 

স্বলে তাহাকে “দৃখলিস্বত্ববি শিষ্ট” বল যাইতে পারে। কিন্ত তাহার 

নিজের দখল ১২ বার বৎসর পুর্ণ হইলে সে নিজেই স্থিতিবান 

প্র্৷া হইবে। £ স্থিতিবান প্রজার ন্যায় ইহারও খাঙ্জানা বৃদ্ধি 

হইতে পারে। ভূমির উৎ্কর্ষতা শক্তি হাস বৃদ্ধি-খাছানার 

আইন সঙ্গত এবং মালিকের সহিত নির্দিষ্ট কোন সর্ত ভগ্ন 
জপ অপপদাদ  ক সম ৬৯ নত পপ সপ সা পি সাই ও পা 

* ১৮৮৫ সনের ৮ আইন্র ২০ ধারা দ্রষ্টব্য । 
+ ১৮৮৫৭ সনের ৮আইনের ১৯ ধার! ভষ্টব্য | 

২ ১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ১৯ ধারা ও ১৮৩ ধারা দ্রষ্টব্য | 
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প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি বিশেধ লক্ষ্য রাখিয়া খাজানার হ্রাস বন্ধি 

হয় এবং উচ্ছেদ কর] সম্বন্ধে বিবেচন] কর! হয় । * 

৪1 ্থ্খলিস্দ্রতস্ণুন্য আলামত । যধি কোন 
মৃতম রায়ত মালিক বা মধ্যন্বত্বাধিকারী হইতে বায়তি স্বতে 
জমি বন্দোবস্ত গ্রহণে ১২ বৎসরের কম সময় দখল করিয়া থাকে 

তবে তাহাফে “দখলিশ্বতশৃগ্ঠ” ক্লার়ত বলিবে। দখলিম্বত্ব- 
শন্ত বাত কোন্ সন হইতে দখল করে, তছদিকের সময় 

খতিয়ানে তাহারও উল্লেখ থাকে । দখলিহ্বত্ববিশিষ্ট রায়ত 

অপেক্ষা এই বায়তের স্বত্ব কম। এই হ্বত্বে রায়তের খাজন। 

১৫ পনর বৎসর মধ্যে ২৩ বারও বৃদ্ধি হইতে পারে এবং সেই 

বৃদ্ধি সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট হার নির্ধারিত নাই। 

উল্লিখিত সর্ববিধ রায়তের অধীনস্থ প্রজাকেই “কোর্ফা 

প্রজা” বলে। রায়ত ইচ্ছা করিলে উচ্ছেদের নালিশ করি! 

কোর্ফারায়তকে উচ্ছেদ করিতে পারে। 

তছদিকের সময়, প্রতোক মাঁলক ও প্রজার কথিতম্বত্ব 

সন্বদ্ধে সত্যত। নিরূপিত হইয়। খতিয়ানে লিপিবদ্ধ হয়। ন্ুতরাং 

মালিক বা প্রজা! উভয়বিধ লৌকেরই নিজ নিজ দাবীর 
পোষকতা করিতে, তদনুযায়ী দলিল পত্র অর্থাৎ চেকমুবি, 
জমাবন্দি, জমাওয়াশিল, হস্তবুধ, রেজেস্্ীকৃত কবুলিয়ত,__ 

প্রজাপক্ষে দাখিলা, পাটা, সনন্দ ইত্যার্দি এবং বাচনিক প্রমাণ 
থকিলে তছুপযোগী ব্যক্তিগণ সহ ক্যাম্পে উপস্থিত থাকিতে 

আস শসা লি পাস পর 

* ১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ২৫ ধারা দ্রষ্টব্য 



৮ সার্ভে ও পেটেলঘেন্ট সমাচার । 

হয় । কোন তর্ক উপস্থিত হইলে যেন উহা প্রদর্শন ক্ষরা! খাইতে 
পারে। প্রমাণাধিক্স জন্য হাকিম সময় দেন না। 

শত্বের নিরূপণ সম্বন্ধে বিশেধরূপ সতর্কতা অবলম্বনের 
আবন্ক। নিজের দখলীয় জমিটুকু নিঙ্গ নামে গতিয়ানভুক্ক 
হইলেই যথেষ্ট হইল, এরূপ ধারনায় তদবির সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট থাকা 
কাহারও পক্ষে উচিত নহে; কেননা শ্বত্বের গোলযোগে 
ভবিষ্যতে অনেক গোলে পড়িতে হইবে। - 

কোন এক রায়ত যদি শ্রেষ্ঠ মধ)স্বত্ব বলিয়া! নিজের শ্বত্ 

রেকর্ড করাক্ব, তবে তাহার একদিকে যেমন একটু লান্ত হয়, 

'অপর দিকে তেমনই ক্ষতি হইয়া থাকে । কেননা, শ্রেই মধ্যস্বত্ 

হইলে তাহার খাজানা বা নিরিখ বৃদ্ধি হইবেন। সত্য, কিন্ত 
তাহার অধীনস্থ রায়ত, যে ব্যক্তি কোফন্বত্বে শ্বত্ববান ছিল ও 

যাঁহাকে আইন অনুসারে উচ্ছেদ করা যাইত, সেই কোফ? 

প্রঙ্ধা এখন রায়ত শ্রেণীভুক্ত হইবে । এখন তাহাকে উচ্ছেদ কর 
কিন্বা তাহার খাজনা বৃদ্ধি কর! সহজ নহে। তারপর যদ্দি সেই 

প্রকৃত রায়তের অনৃষ্টে মধ্যম বা নিকৃষ্ট মধ্যন্বত্বের কোনটা 
ঘর্টিয়া যায়, তবে তাহার আর ছুর্দশার সীমা পরিসীমা নাই। 

তদপেক্ষা ব্রাম্ণত শতগুণে ভাল । পক্ষান্তরে, যদি কোন 

শ্রেষ্ঠ মধ্যশ্বত্বাধিকারী, নিজকে রায়ত বলিয়! রেকর্ড করায় তাহ? 

হইলে একদিকে অধীনস্থ কোফ? প্রজ্তা উচ্ছেদের সুবিধা যেমন 

হয়, অপরদিকে নিজের দেয় খাজান! বা! নিরিখ কম বেণী হইবার 

অন্বিধায় পড়িতে হয়। কাজেই যাহার যে স্বত্ব, প্রকৃত প্রস্তাবে 

তাহাই যাহাতে ব্রেকর্ভ হয়, _-অবথ। গোলে পড়িয়া কাহারও 

কোন স্বার্থ নষ্ট না হয় তত্প্রতি সকলেরই দৃষ্টি বাখ। কর্তব্য । 
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২। খাজানার লিখন । (89০0: 01 8১8৮) 

যে খাক্গানা বর্তমানে আদায় হইতেছে, তাহাই বুঝারতে ও 
এটেস্টেশনে খাজনা বলিয়া লিখিত হইয়া! থাকে। যৌধিক 

কেন খাঁজন! ধরা থাকিলে এবং উহ1 আদায় না হইলে, লিখ! 

হর না। কিন্তু মালিক ও প্রজ। উভয়ের সম্মতি মতে স্থিরীকৃত 

থাজানাও বর্তমান থাজান। বলিয়া লিখা যায়! 

পূর্বেই লিখা হইক্রাছে যে, বুঝাবতের সময় মালিক ও 
প্রজার কথিত মত খ্াজান। থতিয়ানে লিখ! হয়। যদি থাজ্জান! 

লইয়া মালিক ও প্রক্তামধ্যে কোন বিবাদ ন! থাকে, তবে এই 
সময়.এটেষ্টেশন অফিসার নিজহস্তে এ খাজানার সংখ্য৷ পুনরার 

লিথিয়া দস্তধত করেন এবং উহাই অন্তরূপে পরিবন্তিত না হওয়া 
পর্য্স্ত প্রকৃত থাজান। বলিয়। সাব্যস্ত হয়। * 

ষেস্থলে যাপিক ও প্রজার কথিত খাজান! এক) না হইয়া 
খাজানার বিবাদ ব! রেণ্টডিস্পুট লিথ! হইয়াছে, সেম্থলে দলিল 

প্রমাণাদি দ্বারা যাহ! দেয় খাজানা বলিয়া সাব্যস্ত হইবে, 

এটেষ্টেশন অফিসার তাহাই লিপিবদ্ধ কৰিবেন। কিন্তু জমির 

অবস্থা বা পরিমাণ দৃষ্টে এটেক্টপনের সময় খাজান! নির্ধারিত 

হইয়া লিখা হয় না। 

থাজান। লিখন স্মন্ধে নিয়লিখিত বিষয় গুলি জানা একাস্ত 

আবস্থুক । যথ! £-- 

6১১ একজন্না ও এক স্বত্রেল্ল অন্ীন্ন 
ল্বিভিিজ্স এনভ্িিস্ত্রীন্ন হইলে সমুদয় খতিয়ানে জমা 

সপ পার রি চক ওঠ 
সা ০০৮ এপ 

* ১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ১৪ ক(১ক) ধার! ভষ্টব্য । 
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পৃথক ভাবে ন! লিখিয়া! এক খতিয়ানেই যোট জমা লিখ! হয় 
(বুবারত অধ্যায় ভ্রষ্টব্য )। 

(৯) নেগান্ন ভুন্ম্ত্রিকালীী ছুই স্বব্ছেজ 
অন্বীন্ন জন্টি এন জন্মান্স অন্দোন্বস্ত করিয়া 
পতন করিলে ছুই স্বত্বাধীন জমির ছুইখানি খতিয়ান হইবে ; 
জমাও এ ছুই খতিয়ানে বিভক্ত করিয়া লিখিতে হইবে । এরূপ 

স্থলে এক কবুলিয়ত থাকিলেও জমা এক খতিয়ানে পিথা যাইবে 

না। যথা 8৭ 

(ক) বামের একটী থারিজা তালুক ও কতক রঙ্গ 

আছে। তাহার প্রজা রহিমদ্দির নিকট এঁ তালুকের কতক 
ও এ ব্রহ্মব্রের কতক জমি পত্তন করিয়া! একটি জমা! ধার্য করতঃ 
একখান! কবুলিয়ত লওয়! হইয়াছে । এ স্থলে বুহিমদ্দির নামে 

এক জমার অনুরোধে রামের অধীন এক খতিয়ান না৷ হইয়া 

তানুক ও ব্রহ্গত্রের জন্য পৃথক ২ ছুইটী খাতিয়ান হইবে এবং 

কবুলিয়তের জম! দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ছুই থতিয়ানে 

লিখিতে হইবে, বরাত দিলে চলিবে না। 

(খ) যছুর নামে কালেকরীতে ২৩৯ নং ও ২৩৭ নং ছুইটী 
তালুক আছে। ত্র উভয় তানুকের জমি কছিমদ্দির নিকট 

পত্তন করিয়া! এক জম! ধার্ধয করিয়াছে । এস্লেও প্রর্বের সার 

খতিয়ান পৃথক হইয়! জম! পৃথক পৃথক লিখাইতে হইবে। 

(৩) আ্বছি ক্োন শভ্িস্ান্েল্সর জন্মি 

একা শ্রিক্ মলিক্ষেল্ল অন্্রীন্ন এজস্মালী হস্ত? 
এবং বুঝার়ভের সময় মালিকের অংশ মত খাঙ্জান! পুথক ২ 
ন! লিখিক্া জোতের মোট জমা একত্র লিখ! হর, তবে 



এটেষ্টেশন। ৬১ 

এটের্েশনেহ সযয় প্রত্যেক মালিকের অংশের খাজানা পৃথক 

ভাবে লিখা হইয়া থাকে । 

এটেষ্টেশনের সময় রাক়তি জোতের ছেছ, বা পথকর 
টাকার ৬ ছয় পাই হিসাবে লিখা হয়। মধ্যহ্বত্ব বা নিষ্কর 
শ্বত্বের কোন-পথকর এটেষ্টেশনে লিখা হয় নাঁ। উহ কালেক্টর 
সাহেব পথকরাদির কযালুয়েশন (৮৪15263) দ্বারা খার্ধ্য 
করিরা থাকেন । 

যদ্দি কাহারও খাজান! এক টাকার কম হয়, তবে কত 

আনায় কত পথকর ধার্য হইবে, তাহার তালিকা নিজ্ধে 

দেওয়! গেল। 

খাজান। রর পথকর 

১ আন ৮ ০ পাই। 

4 ২ 5৯ 
৩ - ১ পাই 
৪ 5 

৫ ১১ রর ২ পাই। 
ঙ ৪ 

৭. 9, 
৮৯, 5৮5 ৩ পাই 
পি নঠ 

$ ১৯ ১, 
১১ ৩) নি ৪ পাই 

টে চা 

১৩ ৯, টি « পাই 
১৪ 7, 

৬ পাই ৮ রি 
ফা ষ্ 



৬২ সার্ভে ও সেটেব্রমেণ্ট সমাচার । 

“কর্ষা বা চাষী” প্রজা খাতীত এই সময় অন্য কাহারও 
পথকর লিখা হয় ন1। ; 

নিয় লিখিত অবস্থা খাজানার মন্তব্যে বিবৃত করা হয় ষথা:-_ 

(১) একাধিক খতিয়ানে জমা এক থাকিলে কিন্ত 

এক জম! একাধিক খতিয়ানে বিভক্ত হইলে । 

(২) জমিদার কিন্ব! খাব্রিজ; তালুকদার অর্থাৎ যাহার 

কাঁলেক্টরীতে রাজস্ব দিয়া থাকে তাহাদের মধ্যে কোন 

সরিক থাকিলে এবং এ সরিকদের জম! কালেব্টরীতে পৃথক ২ 
হিসাবে না থাকিয়া! এক হিসাবে থাকিলে তাহা মন্তব্যে লিখিত 

হয়। এ রূপ পৃথক ২ হিসাবে থাকিলেও মন্তব্যে তাহার 

পরিচয় দিতে হয়। 

যে ভাবে জমির থাজান৷ নির্দিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ কবুলিয়ত, 

খাজানার ডিক্রি, কিন্বা অন্ত কোন দলিল দ্বার! খাজান। ধার্য্য 

হইয় থাকিলে, তাহা! এটেষ্টেশনের সময় লিপিবদ্ধ হয় । কবু- 

লিপ্ত থাকিলে তাহার সন তারিখ, রেজেস্ীযুক্ত হইলে 

রেজেষ্ীব্ সন তারিখ এবং ডিক্রি থাকিলে আদালতের নাম, 

ডিক্রির সন তারিখ ও নম্বর লিখিত হয়। এতত্তিন্র অন্য কোন 

জম] ধার্ধেপ কাগজের উল্লেখ কর! হয় না? 

মালিকের খাসদখলে জমি থাকিলে তাহা মালিকের 

নিজ খতিয়ানেই লিখা হয়। অবস্থা বিশেষে বিভিন্ন প্রকারে 

লিখিবার নিয়ম আছে । যথা £- 

(১) মালিক যে জমি প্রজার নিকট পন্তন করে নাই, 
কিনব প্রজায় ছণড়িয়! দেওয়ায় মালিকের থাসদখলে আসিঙ্বাছে, 

সে সমস্ত জমি মালিকের খতিয়ানে সাধারণ নিয়মে লিখিত হুয়। 



এটেক্টেশন। ও 

€২) যদি বলীয় প্রদ্থাম্বত্ববিষয়ফ আইনের ১২* ধারা * 

মত্তে কোন মালিক নিঙ্গের খামারে জমি রাধিয়া থাকে, 
তাহ! হইলে এ থামার (70126) জমির জন্ত যালিকের 

পৃথক খতিয়ান হইবে। 
পপি বশ সপ 

* ১৮৮৫ সালের ৮ষ্টমাইনে ৯২০ ধারা 8 
*৯১। রাজস্ব কর্মচারী মাধিকের নিজ জোত (32728 

127 ) সম্বন্ধে এইরূপ লিখিবেন $-_ 

(ক) এই আইন পাশ হইবার অব্যবহিত পূর্বে ক্রমাগত 
১২ বৎসর যাবৎ মালিক নিছে, তাহার চাকর দ্বারা, অথবা 

পারিশ্রমিক প্রদান করিয়া অন্ত লোক দার থামার, জিরাত, 

নিজজোত, সির, অথবা! কামত স্বরূপ যে জমি চাষ করিয়াছে, 

তাহা; এবং 

(খ) চাষ করা ধেজমি গুাম্য প্রধান্ুসারে মালিকের 

খামার, জিরাত, নিজজে'ত, সির, অধবা কাষত স্বরূপ স্বীকৃত 

হইয়াছে। 

২। অন্ত কোন জমি মালিকের মিজজোত বলিয়া! লেখা 

উচিত কিন। তাহ! নিপ্ধারণ করিবার গন্য রাজন্ব কর্মচারী 

স্থানীয় প্রথার প্রতি দৃষ্টি রাধিবেন এবং উক্ত জমি ১৮৮৩ খুঃ 
২ রা মার্চের পূর্বে বিশেবরূপে মালিকের নিজজোত বলিয? 

স্বীকার কর] হইয়াছে কিনা ও অগ্যান্ত দেয় সাক্ষীর -প্রতিও দৃষ্টি 
বাখিবেন। কিন্তু যতক্ষণ এই সকলের বিপরীত প্রমাণ দেওয়া 

$1 হয় ততক্ষণ পর্য্যস্ত উক্ত জমি নিজ জোত বলিয়া! গণ্য 

ইঈবে না। 



৬৪ সার্ভে ও সেটেলমেন্ট সমাচার। 

৩। যর্দি কোন মালিক কোন দখলিম্বত্ববিশিষ্ট রায়তি 

জোত খরিদ ব1 অন্য কোন আইন সঙ্গত উপায়ে নিজের খাস- 
দখলে আনেন এবং খ্র মালিকই উহাতে ষোল আনা স্বত্ববান 

থাকেন তবে এ জোতের জমি মালিকের সাধারণ মালিকী 
খতিয়ানে উঠিবে। 

৪ | যদি একাধিক সরিকের গ্ধীন এজমালী জমির 

দখলিশ্বত্ব রায়তি জোত সবিকদের সকলে অংশমত খরিদ্ধ না 

করিয়া কোন অংশের মালিক, বোল আনা জোত খরিদ করে, 

তবে & জমি মালিকের সাধারণ মালিকী খতিয়ানে উঠিবে না ; 

উহার জন্ত প্রজাস্বত্ববিষযয়ক আইনের ২০ (২) ধারা * মতে 
- পিপি পপর ওপার 

(১)[(২ ক) কোন আপোষ, চুক্তিপত্র, অথব1 বিবাদ 

কিন্বা প্রতারণ! দ্বার! ডিক্রিপ্রাপ্ত হইয়াছে এমন কোন কিছু 

প্রমাণ দেওয়া স্বত্বেও বাজন্ব কর্মচারী কোন জমি মালিকের 

নিজজোত বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু যদ্দি ১ অথব! 

২ উপধারা অনুযায়ী প্রমাণের মধ্যে উত্তমরূপে নিজজোত 

বলিক্। প্রমাণিত হয়, তবে উক্ত কম্মচারী তাহা গ্রহণ করিতে 

পারেনঃ নতুবা নয়। ] 

৩। যদি কোন দেওয়ানী আদালতে এই প্রশ্ন উদিত হয় 

যে উক্ত. জমি মালিকের নিজ জোত কিনা তাহা হইলে আদালত 

রাজন্ব কর্মচারীদের পরিচালনার জন্য এই ধারাতে যে সকল 

নিয়ম বিধান করা গেল তাহ গ্রহণ করিবেন । 

* বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব আইনের ২৭ ধার] ৫-_ 

(২) যেব্যক্তি যেগ্রাম মধ্যে ক্রমে ১২ বৎসর এক জমি 



এটেক্টেশন। ৬৫ 

খরিঘরার মালিকের নামে পৃথক খতিগান হইবে এবং উপরিস্থ 
শ্বত্বের ধরে সমস্ত মালিকের নাম লিখিয়া যাহার যত পাওন। 
ধাজান। তাহা ক্ষতিপূরণ শ্বরূপ সেই সেই যালিকের নামে 
লিখ! হইয়া! থাকে । যদি এই জমি দখলে থাকে তবে জমির 
দাগ এই খতিয়ানে উঠিবে ; কাহারও নিকট পত্তন থাকিলে 

তাহার নামে এ খতিয়ানের অধীন জোত উল্লেখে পৃথক খতিয়ান 
করিতে হইবে এবং তাহার উপস্বত্ব বা খাজানা, খরিদদার একাই 
পাইবে । 

নিষ্বর স্বত্ব সন্বদ্ধে এটেষ্টেশনে খাজানার স্থলে “নিষ্কর” বলিয়। 

লিখ! থাকে এবং আবশ্তক মতে খাজানার মন্তব্যে কি কারণে 

নিষ্কর তাহাও উল্লেখ কর! হয় | যথা £-_-ভোগোত্তর হইলে তাহ। 

নিষ্কর বলিয়া মন্তবো *তোগোত্বর” ; মুজরাই হইলে খাজানার 

মন্তব্যে" মুজরাই বা চাকরান ” ইত্যাদি লিখাইতে হয়। 

কোন কোন স্থলে নিষ্র শ্বত্ব দেওয়া ন! হইলেও থাজান৷ 

আদান প্রদান থাকে না। সে সকল স্থানে আইন সঙ্গত কারণে 

নিষ্কর না হইলে খাজানার ঘরে “নিষ্করর” না লিখিয়া “খাজানার 

যোগ্য, আদান প্রধান নাই", বলিয়! উল্লেখ করিতে হয়। 
খানাপুরী ও বুঝারতের সময় যে সমস্ত ডিস্পুটের বিচার 

হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে আপিল করিবার ইচ্ছ! থাকিলে এই 
সময় এটেঞ্টেশন অফিসারের নিকট কর! যায়। দখল ও 

সপ জি ৮ টপ পপ পপ আপস সপ চা প্র জা 

দখল ন! করিয়। প্র ১২ বৎসর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনি 

দখল করিয়াছে, সেও এই ধার অনুসারে সেই গ্রামের স্বিতিবান 

বরায়ত । 



৬৬ সার্ভে ও সেটেলযেণ্ট সমাচাবর। 

খাজামা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ই 'ইনি পুনধ্বিচার ও মিষাংস! 
করিতে পারেন। এটেষ্টেশন অফিসারের বিচারেও সন্তষ্ট না 
হইলে ইহার পর একমাস মধ্যে ১০৩ (ক) ধারা মতে সেটেল- 

মেণ্ট অফিসারের নিকট আপত্য উখাপন করা৷ যাইতে পারে। 
তছদিকের বিচারে কোনরূপ খরচের প্রয়োজন করে না। 

তছদিকের সময় নৃতন আপতি দিয়াও তছদিকের হাকিম দ্বার! 
বিচার করান যাইতে পারে । 

সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
ডাপ্ট পাবলিকেশন (72079 29001108610, ) 

বা পাগুলিপি প্রচার । 

এটেষ্টেশন বা তছদিকের পর প্রত্যেক মৌজারই ড্রাপ্ট 

পাবলিকেশন অর্থাৎ যে রেকর্ড প্রস্তত হইয়াছে, তাহার পাওঁ- 

লিপি প্রচার হইয়া থাকে । * 

ঘে মৌজার এটেষ্টেশন শেষ হইয়া গিয়াছে, সেই মৌজার 
খতিয়ানাদি সমস্ত কাগজাত সেই মৌজায় গিয়া প্রত্যেক খতি 

স্নানের অধিকারী বা স্বার্থবিশিষ্ট বাক্তিকে শুনান হয়। এই 
কাধ্য কোন রেভিনিউ অফিসারের তত্বাবধানে পরিচালিত 

স্পেস আসি পল পি পপ শিপ আরা বিপাক নিস পপ সত 

* ১৮৮৫ লালের ৮ আইনের ১*৩ ক ধারায় ১ উপ- 

ধার ভ্রষ্টব্য। 



৯ পার পি পপ 

১০৩ (ক) ধার! মতে আপত্তি! ৬৭ 

হইয়া! থাকে। প্রত্যেক মৌজার জন্য এক একটী তারিখ ধার্য 
হইয়া নোটাশ হইলে সেই ধার্য তারিখে সর্ধ সমক্ষে এই কার্য 
করার নিয়ম । 

পাঙুলিপি পাঠ করার সময় যদি তাহাতে কোনরূপ ভূল 

লক্ষিত হর এবং সেই ভুল সম্বন্ধে পক্ষগণের নিরাপত্তিজনক হয়, 

তবে তাহার একটী লিষ্ট প্রস্তুত করতঃ এটেষ্টেশন অফিসার 

কিম্বা অন্য কোন রেভিনিউ আফিসারের দস্তখতযুক্তে এ ভুল 

সংশোধন করা! ভয় । 

অস্টম পরিচ্ছেদ । 
১০৩ (ক) ধারামতে আপত্তি । 

ড্রাপ্ট পাবলিকেশনে প্রচারিত রেকর্ডের বিরুদ্ধে কাহারও 

কোন আপত্তি থাকিলে পাবলিকেশনের পর ৩* দ্বিনের মধ্যে 

বঙ্গীয় প্রজাম্বত্ববিষয়ক আইনের ১০৩ (ক) ধারা * মতে 

॥* আনা কোর্টফি সংযুক্ত দরখাস্ত দ্বারা আপত্তি দিতে হয়। 

১০৩ (ক) ধারা মতে আপত্তি করার জন্য দরথাস্তের 
পপ সপ উপ পি পর পপ | পে টি পাপী সপ লী টস পপি আর চা পি রর জন িপপাটা া 

* প্রজান্বত্ব আইনের ১০৩ ( ক) ধারা -- 

(১) স্বত্বলিখন কাগজাদি প্রস্তুতের পর নির্ধারিত সময়ে 

নিয়মানুসারে রাজস্ব কর্মচারী উহার পাঙুলিপি প্রচার ককি- 

বেন এবং লিখিত বিষয় সম্বন্ধে কিন্ণী কোন বিষয় পরিত্যক্ত 

হইয়া থাকিলে তৎসন্বন্ধে আপুত্তি গ্রহণ করতঃ বিচার করিবেন। 



৬৮ সার্ভে ও সেটেলমেন্ট সমাচার । 

কারম এবং পক্ষ ও সাক্ষীগণের প্রতি নোটাশ দেওয়ার ফাবুষ 
বিনামূল্যে সেটেলষেণ্ট কেম্পেই পাওয়। যায়। এ ফারম 
নিজে কিম্বা অপর যে কোন ব্যক্তি দ্বার! পৃরুণ করিয়া! দিলেই 
চলে। 

এক একটী খতিয়ানের জনক এক একটী দরখাস্ত দিতে হয়। 

তবে এক হুকুমে যদি একাধিক খতিয়ানের আপত্তি ভঞ্জন হয়, 

তবে এক দরখাস্তে ধরপ একাধিক খতিয়ান সমন্ধেও আপত্তি 

করা যাইতে পারে। 

যেদিন মোকদ্দমার তারিখ ধার্য হইবে সেই দিন বাদী 

বিবাদীকে সাক্ষী ও দলিলাত সহ উপস্থিত থাকিতে হয়। এজ - 
হার ব সাক্ষী যদিও কাগজে ' লিখা না হউক, তথাপি স্কুল 
বিষয় গুলি হুকুমের মধ্যে ব্যক্ত থাকে । 

নিদিষ্ট ৩০ ব্রিশ দিন মধ্যে যদি কোন পক্ষ ১*৩ (ক) 

ধারা মতে কোন আপত্তি উত্থাপন ন! করে তবে ম্যাদ অস্তে 

আর $ আপতি শুনা যায় না। তবে সেটেলমেণ্ট অফিসার 

ইচ্ছা! কৰিলে উক্ত ধারার দরখাস্ত লওয়ার অন্য আদেশ দিতে 

পারেন বটে, কিন্ত তাহা অতি বিরল । সুতরাং যাহাতে হ্যা 

মধ্যে আপি দেওয়া যাইতে পারে তত্প্রতি সকলেরই দৃষ্টি বাথা 

কর্তব্য । 

বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইন অনুসারে যে কোন রেভি- 

নিউ অফিসার ১০৩ (ক) ধার মতে আপতির বিচার 

করিতে পারেন। কিন্ত বর্তযানে এসিষ্টাপ্ট সেটেলমেণ্ট অফি- 

সার অর্থাৎ রেভেনিউ ক্ষমতা প্রাপ্ত "ও সার্ভে এক্ট অঙন্গসারে 

ক্ষমভাগ্রান্ত অফিসারই ১০৩ (ক) ধারার বিচার করিয়া থাকেন। 



ফাইনাল ষাচ। ৬৯ 

এই ১০৩ (ক) ধারাব বিচারও বর্তমান দখল অনুসারে সরাসরি 

ভাব হইয়া থাকে । এই সময় কোন স্বত্বের বিচার হয় না। 

এটেষ্টেশন পর্্যস্ত যত রকম বিচার হইয়াছে তাহার 
আপীল ১০৩ (ক) ধারা মতে হইতে পারে। ইহার বিরুদ্ধে 

কোন আপত্তি থাকিলে প্রজান্বত্ব আইনের ১০৬ ধারার মোক- 

দমার কিম্বা দেওয়ানী মোকদ্দমায় উহার মিমাংস! বা বিচার 

হইয়া! থাকে। 

নবম পরিচ্ছেদ । 
ফাইনাল ফাচ (ভ্র1091 19000) 

১০৩ (ক) ধারার বিচারের পর প্রস্তুত কর! কাগজাত 

পরীক্ষা করতঃ রীতিমত দুরস্ত করাকে ফাইনাল যাচ কহে। 

এই সময় মালিক বা প্রজ] পক্ষ হইতে কোন তদ্িরের 

প্রয়োজন করে না। তবে ষাচ করার সময় কোন ভুল ব। 

সন্দেহজনক বিধষয় কাগঙ্জে দেখা গেলে তাহা সংশোধন জন্য 

আবশ্ঠক বোধ করিলে সেটেলমেন্ট পক্ষ হইতেই নোটীশ দিয়! 
পক্ষগণকে উপস্থিত করান হয়। 

জনজাতি 



৭৬ সার্ভে ও সেটেলছেপ্ট সমাচার । 

দশম পরিচ্ছেদ । 
ফাইনাল রেকর্ড প্রস্তত। 

নবম পরিচ্ছেদে বণিত প্রণালী মতে অর্থাৎ ফাইনাল ধাচ 
করিবা যে কাগজ পত্র প্রস্তত হয়, উহাই হ্াইন্নালল 

ল্লেন্র্ড সা ছুড়ীভ্ভ ক্ষাগজ। 

একাদশ পরিচ্ছেদ । 
ফাইনাল পাবলিকেশন ( চ08] 80011096101 ) 

পাঁগুলিপি প্রচারের ন্যায় এই চূড়ান্ত কাগজ বা ফাইনাগ 

রেকর্ড কোন ব্রেভেনিউ অফিসারের তত্বাবধানে যৌজায় 
মৌজায় পুনরায় পাঠ করিয়া! জানান হয়। উহার নাম 

হ্লাইন্মাল লাবলিক্কেস্ণন্ন । * 

পাবলিকেশনের পরই, “ফাইনাল রেকর্ড বা চুডাস্ত কাগন্জ 

যথারীতি প্রন্ত ও প্রচারিত হইয়াছে,” এই মর্নে কোন 

রেভেনিউ অফিসার, ব। অন্ত কোন উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত 

অফিস।ব কিন্বা তদভাবে জিলাব্র কালেক্টার সাহেব রেভিনিউ 

বোর্ডের নির্ধারিত নিয়মে ইন পনি দসম্তখত করিয়? 
শন পপ শপ শন মা সসসাস্সাস স উউি 

* ১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ১০৩ ক (৩) ধার! 



ফাইনাল পাবলিকেশন । ৭১ 

থাকেন * | এই সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে ১০৫ ও 

১০৬ ধারা যতে আপতির ম্যাদ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । 

১০৪ ধারা মতে জম ধার্য | 

যদি কোন বেবন্দোবস্তী মহাল ব৷! প্রজার জমা বন্দোবস্ত 

করিতে হয়, তবে বঙলীয় প্রঞ্জ। স্বত্ববিষয়ক আইনের ১০৪ ধারা 1 
মতে উপযুক্ত কোর্টফিযুক্ত দ্রখান্তে আপত্তি করিলে কোন 

রেতিনিউ অফিপার বা উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মচারী 
আইনাক্ুসাবে উহার জম] ধাধ্য করিয়া দেন এবং ১০৪ ঙ (১) 

ধারা £ মতে উহারও পাঙুলিপি প্রচার করেন। ইহার 
সপ লিপাপিসপাপীসপিপি পদ শী 

* ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের ১০৩৭ (১) ধার! দ্রষ্টব্য । 

+ ১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ১০৪ ধাঁরা £-- 

য়েকোন স্থলে থাজানা বা রাজস্ব বন্দোবস্ত হুইয়! থাকে 

কিন্বা1! বন্দোবস্ত করিতে হইবে, সেই স্থলে রাজন্ব কর্মচারী 

১*৩ক (১) ধার! অন্থসারে পাখুলিপি প্রচারের পর তিনি 

জমণ ধার্য্য করিয়া থাকেন। 

£ ১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ১০৪ € ও) ধারা £-- 

(১) কোন স্থানে, মহাল, মধ্যন্বত্ব, গ্রাম বা তাহার 

অংশের জমাবন্দি কাগজ প্রস্তত হইলে রাজস্ব কর্মচারী 
নির্ধারিত সময়ে এবং নিয়মানুসারে উহার পাঞুলিপি প্রচার 

করিবেন এবং প্রচারের সময় কোন লিখিত বিষয় কিম্বা পরি- 

ত্যক্ত কোন বিবয় সম্বন্ধে কোন আপত্তি উত্থাপিত হইলে 

& আপতভি গ্রহণ করতঃ বিচার করিবেন এবং লোকেল 



৭২ সার্ভে ও সেটেলমেন্ট সমাচার 

বিরুদ্ধে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তাহা ১০৪ ও (২) 

ধার।* মতে নিষ্পত্তি হইয়া তদনুসারে খাজান। সম্বন্ধে 

ফাইনাণ রেকর্ড প্রস্তুত হয় । 

এই ধার্য খাঁজানা সম্বন্ধে কোন আপীল করিতে হইলে 

৬* দিন মধ্যে কোন উর্ধতন অফিসারের নিকট ১০৪ (ছ) 
ধার! 1 মতে দরখাস্ত করিতে হয়। ইহার পর ছই বৎসর মধ্যে 

তদ্দে রেভিনিউবোর্ডে আপীল করা যায়। 
পাপা পাপপশাপিপশ পাশাশাি শাটল তিন স্পাশীপাপ পা শি শপ শীল শপ পাপা পপি কপ পা পা পাপা এ০ সপ সপ আপ 

গবর্ণমেন্ট যে নিয়ম নির্ধারণ করেন তদন্ুসারে তিনি সেই 

সব আপত্তির মিমাংস! করিবেন । 

গগ ১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ১০৪ (ও) ধারা ৫-- 

(২) মগ্ুরকারী কর্মচারীর নিকট ১০৪ (চ) ধারা মতে 

মঞ্জুরের জন্য জামাবন্দি্ কাগজ দাখিল করার পুর্বে রাজন্ব 
কর্মচারী নিজ ইচ্ছামত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যজিগণের আপতি 

মত দরখাস্ত গ্রহণে রাজন্ সন্বন্ধে পুনরালোচনা করিতে পারেন। 

+ ১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ১০৪ (ছ) ধাবা ৪_ 

(১) কোন রাজস্ব কর্মচারী চূড়ান্ত কাগজের পাওুলিপি 

প্রচারের পূর্বে ১০৪ থ (৩) ধারা অথবা ১০৪ (ও) ধারা! মতে 

যে সকল আপতির বিচার করিয়াছেন, সেই বিচারের বিরুদ্ধে 

কাহারও আপীল কবিতে হইলে নিম্পতির তারিখ হইতে ছুই 

মাস মধ্যে আপীল করিতে হয়। লোকাল গবর্ণমেন্টের নিয়মা- 

নুসারে উর্ধতন রাজস্ব কর্মচারীর নিকট আপীল হইবে। 
(২) চুড়ান্ত কাগজ প্রচারের সার্টিফিকেটের তারিখ 

হইতে ছুই বৎসর মধ্যে যে কোন সময় রেতিনিউবোর্ডে দরখান্ত 



সেটেলমেণ্টের খরচ আদঘায়। ৭৩ 

১০৪ (ক) হইতে ১০৪ (ছ) পর্য্যন্ত ধার! মতে যে জখার 

কাগজ প্রস্তুত হইবে তাহাবও আবার ১৯৩ ক (৩) ধারা মতে 

ফাইনাল পাবলিকেশন হইবে। 

জম] সম্বন্ধে যে ফাইনাল ব্রেকর্ড প্রস্তুত হয়, তাহার বিরুদ্ধে 

সার্টিফিকেট দন্তবত হওয়ার তারিখ হইতে ছয় মাস মধ্যে 

সিভিলকোর্ট বা দেওয়ানী আদালতও করিতে পারে । 

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 
সেটেলমেণ্টের খরচ আদায় 
( 8১9০0056100: 00865 ) 

ফাইনাল রেকর্ড ও নকৃসা বিতরণ । 
ফাইনাল পাবলিকেশনের পরই সেটেলমেণ্টের খরচ আদায় 

হয়। কি পরিমাণ খবুচ আদাকস হইবে তাহার কোন নির্দিষ্ট 

নিরম নাই । জমাজমির পরিমাণ এবং স্থিতের মাত্রান্ছুসারে 
কর্তৃপক্ষ খরচের মাত্রা ঠিক করিয়া দেন। মালিক, প্রজ্ঞা, 
সকলকেই এই থরচ বহন করিতে হয়। 

সপ শাক পস্পপাপ্াপা | পাপা আপি পপ জপ পা পপি সপ লি ক শা আপ শা পপ হা পপ গে পপ পপ জপ 

করিলে অথবা! বোর্ডে ইচ্ছ। করিলে ১০৪ (জ) ধারা অনুসারে 

কোন সিভিল কোর্টের নিম্পভির হুকুম রদের সম্ভাবনা না 
থাকিলে শ্বত্বের লিখন বা ইহার কোন অংশের পুনরালোচনা 
। পর্রিবর্তন বা সংশোধন) করিতে পারেন। 



৭৪ সার্ডে ও সেটেলমেন্ট সমাচার । 

যাহার নাষে যে শ্বত্বের বাবদ যত খরচ নির্ধারিত ভয়! 

থাকে তাহ! আদায়ের জন্য নোটিশ দেওয়া হয়ও নির্ধারিত 

সময় মধ্যে উহ! দিতে হয়। 

খরচ দাখিলের দিন, খরচ দাতাকে তাহার নিজ দলীয় 

কমি ধেঁ যে মৌজায় আছে, সেই সেই মৌক্তার নকৃসা ও 
সহি যোহ্রযুক্ত চূড়াস্ত কাগজ দেওয়া হয়। এই কাগজ 

বা! নকসার জন্ত কোন পূথক খরচ দিতে হর না। 

এয়োদশ পরিচ্ছেদ । 
১০৫ ধারা ও ১০৬ ধার! মতে বিচার । 

১০৫ ধারা। 

প্রজার খাজান! বৃদ্ধি 1 কমাইবার আব্্ক হইলে'ফাইনাল 

পাবলিকেশনের সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে বীর প্রজাস্বত্ 

আইনের ১০৫ ধাবা * যতে উপযুক্ত কোর্টফি দ্বারা দরখাস্ত 
পা পপ উপ আস জাপা রঙ 

পিপি পা জন দশ এনএ ক পা পা পাস পিপল ৯ শা ৮ হস 

* ১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ১০৫ ধারা ৫ 

(১) যেস্থলে জমা বন্দোবস্ত হয় ন1 কিন্বা হবে না, সেই 

স্থলে ভূম্বামী কিম্বা একা ১০৩ ক (২) ধারা! অনুসারে স্বত্ব লিখ- 

নের চূড়াত্ত কাগজ প্রচারের সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে ছুই 

মাস মধ্যে জম ধার্য্যের জন্য দরথাতস্ত করিলে, রাজন্বকর্মমচার? 

প্রজার দখলীয় জমি সম্বন্ধে আইন অস্সারে সঙ্গত খাজানা 

ধার্ষা করিয়া দ্রিতে পারেন । 



০৯ 

১০৫ ধারা ও ১০৬ ধারার বিচার । ৭৫ 

ছিতে হয়। কিন্তুনূওন জম! বন্দোবন্তের জন্য এই ধারা মতে 
দরখাস্ত দিলে কার্যকরী হইবে না। 

তছদিকের সময় যে খাজান! লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কৌন 
চুক্তিপত্র বা আপোষ নামায়,_ঘে কোন উপায়ে হউক, মালিক 

ও প্রজ। উভয়েই সেই লিখিত থাজানায় সম্মত থাকিলে, বাঙ্গন্ব 

কর্মচাবী এ খাঞ্জানাই আইন সঙ্গত ন্যায্য খাজান। বলিয়া লিপি- 

বন্ধ করিয়া থাকেন, কিন্তু যদি উহাতে কোন পক্ষের সম্মতি বুঝ! 

না যায়, তবে ১০৫ ধারা মতে দরখাস্ত দিলে আইন সঙ্গত ন্যায্য 

থাজান। ধার্য করিয়া দেন।.* 

যে স্থলে খাজানার গোলযোগ থাকে, সে স্থলে রাজস্ব 

কশ্মচারী নিজে বিবেচনাপুর্বক কোন একজমা! ধারের 
প্রস্তাব করেন। পক্ষগণ যদি তাহাতে সম্মতি প্রকাশ কৰে 

অর্থাৎ রাজন্বকর্ম্মচারীর কথিত জমাই যদি প্রজা ভূম্যধিকারী 
উত্তয়েই স্বীকার্ধ্য জম! বলিয়া স্বীকার করে, তবে এ থাজানাই 

সাইন সঙ্গত ন্যায্য থাজানা বলিয়া লিখিত হয়। " 

নিম্নলিখিত ইস্থসমন্থিত বিষয়গুলির যে কোন 
বিষয়ে দরখাস্ত দিলে ১০৫ ধারার হাকিম বিচার 

করিয়া থাকেন ও ১০৫ ধারা মতে আইন সঙ্গত 

ন্যায্য খাজান! ধার্য্য করিয়া দেন। &ু 
৮৮ আম পপ পা সস ৯ জা পপ সিল 

* ১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ১০৫ (৬) ধারা ড্র্টব্য। 

+ ১৮৮৫ সনের ৮ আইমর ১০৫ (৫) ধাবা দ্রষ্টব্য । 

$ ১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ১০৫ (ক) ধার: দ্্বা। 



৭৬ সার্ভে ও সেটেলষেণ্ট সমাচার । 

(১) দখলীয় ভূমি খাজানার যোগ্য কি না? 
ভূমাধিকারী যদি কোন প্রকৃত নিষ্কর জমির খাজানা ধরিষ়' 
থাকেন, তবে নিষর সাব্যস্ত পূর্বক সেই অন্তাত্ম থাজানা মাপ 
পাওয়ার জন্য৷ 

(২) স্বত্বের লিখন কাগজে যে ভূমি নিষ্কর বলিয়! লিখা 

হইয়াছে, প্রকৃত প্রস্তাবে উহ] নিষ্কর না হইলে, উহার খাক্বান। 
ধার্যা করিতে। 

(৩) বিরোধীয় ব্যক্তিগণ মধ্যে প্রঙ্গ ভূয্যধিকারী সম্বন্ধ 
আছে কিনা ?2 তৎবিষয় নির্ণয় করিতে । 

(৪) এক মহালের কোন জমি ভুলক্রমে অন্য মহলের 

সামিল হুইয় থাকিলে, কিম্বা কোন মহালের কোন জমি ভুল- 
ক্রমে পরিত্যক্ত হুইয়] থাঁকিলে, তৎসংশোধন জন্য । 

(€) ম্বত্বের লিখন কাগজে কোন প্রজাকে যে শ্রেণীর 

প্রজা! বলিয়া লিখিত হইয়াছে, বাস্তবিক পক্ষে সে সেই শ্রেণীর 
প্রজ্জ] কিনা? যদি ন। হয়, তবে তন্নিরপণে। 

(৬) দখলীয় ভূমিতে প্রজান্বত্বের কোন বিশেষ সর্ত 
লিপিবদ্ধ না হইয়া থাকিলে কিন্বা ভূল লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিলে 
তৎ্সংশোধন জন্য । 

১০৫ ধারার হাকিম, নিন্গলিখিত বিষয়গুলির 

বিচার করিষা থাকেন । স্তরাং তত্প্রতি লক্ষ্য 

রাখিয়া ১০৫ ধারা মতে দরখাস্ত দেওয়া কর্তব্য । 

অন্যথায় অর্থব্যয় করাই সার হইবে । 
(১) প্রজা! মধ্যে যে জমি বন্দোবস্ত আছে। এবং সেটেল- 



১০৫ ধাবা ও ১০৬ ধারার বিচার । ৭৭ 

মেণ্টের জরিপে তাহার দখলে ধে জমি পাওয়! বায়, এদছুতয়ের 
তুলনায় বন্দোবস্তী জমি অপেক্ষা প্রজার দখলে অনেক বেণী জমি 
থাকিলে এঁ ইজ্জাফা জমির খাজানার জন্য যালিক পক্ষ; এবং 

কম হইলে, এ কম জমির খাঞ্জানা মাপ পাইতে প্রজা পক্ষ 

আপত্তি করিতে পাবে। 

(২) পার্খবর্ী মৌজায় যে নিরিখ, প্রচলিত আছে, 
তদপেক্ষা কষ নিরিখ থাকিলে, উহা বৃদ্ধির জন্ত মালিক এবং 

বেশী হইলে উহা৷ কমের জন্ত প্রজা! আপাত করিতে পারে। 

(৩) গত ১৫ বৎসর মধ্যে প্রজার খাজান! বৃদ্ধি না 

করিয়! থাকিলে, আইন সঙ্গত বৃদ্ধির জন্ম মালিক এবং ১৫ বৎ- 

সর মধ্যে আইনের মাত্রা অতিক্রম পূর্বক বে-আইনী থাজান 
বুদ্ধি কব্রিয়া থাকিলে তাহ! মাপ পাওয়ার জন্ত প্রক্জা আপত্তি 
করিতে পারে। 

(৪) প্রজার দোষে ভূমির উর্বরতা শক্তির হাস না 

হইয়। প্রকৃতির পর্য্যায়ক্রমে স্বাভাবিক অবস্থায় উহার উর্বরতা 

শক্তি কমিমা থাকিলে এবং তৎ্সন্ন্ে বিশ্বাস যোগ্য প্রধাণাদি 

থাকিলে ঞ&ঁ ভমির থাজানা কম পাইতে প্রঙ্গাগণ আপত্তি 
করিতে পারে। 

( ৫ ) মালিক নিজ চেষ্টায় ভূমিব্র উতৎকর্ষতা ব্বদ্ধি করির! 

বদ্দিপ কার্ষেযর বিবর্ণ কালেক্টররীতে রেছেক্টরী করাইর়! 

থাকেন। * কিন্বা দীপ পলি পড়িয়া! বা জলমশ্বোতের গতি 

পরিবর্তনে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি হইলে, এ ভূমির খা্গানা 
বৃদ্ধি জগত মালিক আপতভিকারী হইতে পারেন। 

"৯ পাস পাস আর শপ - শীলা কাস ৮. আজ 

* ১৮৮৫ সলের ৮ আইনের ৮* ধারা দ্রষ্টব্য । 



৮ লাভে ও গেটেলমেন্ট সমাচার । 

(৬) যে সমস্ত জমির খাজান। ধার্ধা না থাকায় তছদিকের 

হাকিম “ খাঁজানার যোগ্য ” বসিয়া রেকর্ড করিয়াছেন, সেই 
ভূমির খাঙ্জান! ধার্ধ্য করিয়া দিতে ভূম্যধিকারী দরখাস্ত দিতে 

পারেন। 

সেটেলমেন্ট আক্কালতের ১০৫ ধারার বিচার দেওয়ানী 

আদালতের নিয়ম প্রণালী মতই হইয়া থাকে । ১০৫ ধারা 

মতে যে খাজান। ধার্ধ্য হইয়! লিপিবদ্ধ হয়, আপীলে বুদ না হওয়া 

পর্য্যস্ত উহাই বলবৎ থাকিয়া ষায়। সুতরাৎ এই সময় সেটেল 

(মণ্টের কার্য্য প্রণাঁশী দ্দানা ও প্রজাশ্বত্ত আইনে বিশেষ 

অভিজ্ঞ ভাল মোক্তার বাখিয়। তদ্বির করান আবশ্যক | 

১০৫ ধারার যোকদম! কজু হইলে পর নির্ধারিত তারিখে 

বিবাদী পক্ষ অনুপস্থিত থাকিননী কেবল বাদী পক্ষ উপস্থিত 

থাকিলে “এক তরফ” ভাবেও মোকদ্দম। নিষ্পতি হইয়। থাকে । 

সুতরাং যাহ'তে উভয় পক্ষের মোঁকাবিল! নিষ্পত্তি হয়, তৎ প্রতি 

শ্বক্ষা রাখ! সকলেবুই কর্তব্য । 

১০৬ ধারা । 

১০৫ ধারীর বিচারের পর সেটেলমেন্ট সংক্রান্ত যে কোন 

বিষয় বা স্বত্ব সম্বন্ধে কোন অখপত্তি থাকিলে, ফাইনাল পাবলি- 

£কশনের সার্টিফিকেটের তারিখ হইতে তিন মাস মধ্যে বঙ্গীয় 

»স্পন্বত্ব আইনের ১০৬ ধরা * মতে উপবুস্ত কেটফি দ্বার" 

নরধান্ত দিতে হয়। 
পা পা পাপা পপ পাপা পসসাশপাল্প পল শী পপি শি শা সত সি শশী সপ পিশ শাপিপ্পা শান শিপ ৩ ীশোিশি্ পািশিসপিশি 

* ১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ১০৬ হানা 8. 

£ ১) এই অধ্যায়ের ( ১৭ ম অধ্যায় শ্হেহ জিশুন £ 



১০৫ ধানুণ ও ১০০ ধারার বিচার । ৭৯ 

নিন্নলিখিত অবস্থাগুলির প্রন্তি সামঞ্জস্য রাখিয়। 

+রখান্ত দ্রিলে ১০৬ ধারা মতে উহার বিচার হুইষ! 
শাকে। যথা 277 

(১) স্বত্বের লিখন কাগঙ্ছে রাশ্বস্ব কর্বচারী ঘাহ! লিপি" 

বন্ধ করিয়াছেন, ত্সন্বদ্ধে কাহারও কোন বিবাদ বা শাপত্তি 

খাকিলে,-- 

(২) উক্ত কাগজ হইতে ব্রাক্গন্ম কর্মচারী কোন বিষয় 

পরিত্যাগ করিলে 'তৎসম্বন্ধে আপত্তি থাকিলে,__ 

(৩) প্রন্ধা ও ভূম/তধিকারী মধো কোন বিবাদ' উপস্থিত 
হইলে, 

(৪8) এক ব' পার্শবন্তা বিভিন্ন মহালের মালিকগণ মধ্যে 
কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে,__ 

পাজান] বন্দোবস্ত ) যাবতীয় প্রসিষ্িং সন্বন্ধে এই আইনের 

১০৩ ক (২) ধারা মতে স্বত্ব লিখনের চূড়ান্ত কাগজ প্রচারের 

সারটিকিকেটের তারিখ হইতে তিন মাস মধ্যে রেকর্ডে রাজস্ব 

কর্মচারী লিখিত বিষর কিম্বা কোন পরিত্যক্ত বিষয় সম্বন্ধে বিবাদ 
নিষ্পত্তির জন্ঠ ট্রাম্পযুক্ত দরখাস্ত দাখিল করিয়া রাজস্ব কম্মচারীর 

নিকট মোকদম। রুজু করিতে হয়। প্রজা মালিকের মধ্যে 
কিন্বা এক বা বিভিন্ন মহালের ভূম্যধিকারী মধ্যে, বা প্রজায় 

প্রজায়, অগব! প্রজ! ভূম্যধিকাবীব সন্বদ্ধ স্থাপন বিষয়ে, কিন্ত" 
নিক্ষরের যথার্থতা নিরূপণ কার্যে, অথবা অন্প যে কোন বিশ্ব 

শন্বন্ধে বিবাদের মোকদম! রুজু হইতে পারে এবং বাজন 

কর্মন্বারী তাহা শ্রবণ করিয়া বিচার করিতে পারেন । 



৮* সার্ভে ও সেটেলমেন্ট সমাচার । 

(৫) প্রজায় প্রজায় কোন বিবাক্ষ হইলে, 
(৬) নিষ্কর ভূমির সত্যতা নিরূপণে_ 
(৭) প্রজা ভূম্যধিকারীর সন্বন্ধ স্থাপন করিতে,-- 
দেওয়ানী আদালতে স্বত্বের মোকদম। রুজু করিতে বে 

পরিমাণ খরচের আবশ্তক, সেটেলমেন্ট আদালতে ১০৬ ধারার 
মোকদদম। দায়ের কব্রিতেও সেই পরিমাপ বুচ লাগিয়া থাকে । 

তবে দেওয়ানী আদালত অপেক্ষা সেটেলমেণ্ট আদালতে মোক- 

দম! সত্বর নিষ্পত্তি হইয়! থাকে । | 

১০৬ ধারা মতে দরথাত্ত দ্রিলে প্রাথিত বিষয় মিমাংসা অন্তে 
তদন্ুসারে মাত্র খতিয়ান সংশোধন করা হয়, পক্ষকে মাদেশানু- 

যায়ী কোন দখল দিয় দেওয়া হয় না। দখল পাওয়ার জন্ম 

পুনরায় দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত দিতে হয়। 

১০৬ ধারার দরখান্তগুলি, সেটেলমেণ্ট অফিপার ইচ্ছ' 

করিলে, বিচারার্৫থ দেওয়ানী আদালতেও পাঠাইতে পারেন । 

সচরাচর যে সমস্ত মোকন্দমায় আইনের কুট তর্ক থাকার 

সম্ভাবনা! ও যাহাতে দখল পাওয়ার প্রার্থনা থাকে, তাহাই 

দেওয়ানী আদালতে প্রেরিত হয়। 

যে বিষর নিয়া একবার ১০৬ ধারার বিচার] হইয়া গিয়াছে, 
তৎসম্বন্ধে আর সিভিল স্ুট বা দেওয়ানী যোকদ্দম! চলিবে না। 

নিক্ষর স্বত্ব । 

কেহ যদি কোন ভূমি লাখেরাজ শ্বত্বে দাবী করে এক্্ং 

মালিক পক্ষ হইতে উহ! অস্বীকাব্স করেন, তবে তদ্বিষষ়ে ১৯৬ 

দারা মতে বিচার হইয়! হ্বত্ব সাব্যস্ত হইবে। 



১০৫ ধারা ও ১০৬ ধানার বিচার । ৮১ 

লাখেরাজ স্বত্ব দাবী করিষ। নিম্মলিখিত বিষয়- 

গুলি প্রমাণ করিতে পারিলে লাখেরাজ স্বত্ব স্থির 
থাকিতে পারে £-_ 

(১) লাখেরাজ লব্বন্ধে মালিক ব! তাহার ক্ষমতা প্রাপ্ত 

কর্মচারীর কোন সনন্দ. বা পারা, কিন্বা হুকুম নামা থাকিলে । 

(২) যদি সনন্দ নাথাকে, তবে-_ 

যে মৌজায় লাখেরাজ ভূমি আছে, সেই মৌজায় দাঁবী- 
কারকের অন্ত কোন খাজানার জমি না থাকিলে, 

(৩) দাবীরুত ভূমি বিন খাঞ্জানায় ১২ বৎসর ভোগ 

করিলে, কিন্বা তাহার পূর্ববর্তী ১২ বৎসর ভোগ করিয়া 
থাকিলে," 

(৪) মালিক, লাখেরাজটুকু বাদ দিয়া সেই মৌজাস্থিত 
খাঙ্গানার জমির বাবদ তাহার নামে বাকী করের নালিশ 

করিলে,- 

(৫) অন্ত কোন ব্যক্তির নামে নালিশ করিতে গিয়ং 

জমির চৌহদ্দিতে সেই ব্যাক্তির লাখেরাজ বলিয়া! শীকার করিয়! 
থাকিলে,__ ্ 

(৬) মালিক, পথকরের ব্রিটার্পে লাথেরাঞ্জ বপিয়। স্বাঁকার 

করিয়া থাকিলে, 

(৭) পার্বতী প্রঙ্গামগুলী বদি এ স্থান লাখেরাজ 

বলিয়া জানে, 

(৮) ঘে স্থানে স্থানীয় প্রথান্ুসারে মালিকের অনতি- 

প্রানে প্রজা কোন বৃক্ষার্দ ছেদন করিতে কিন্ব। পাকা ইমা 



৮২ সাত্ে“ও সেটেলমেন্ট সযাচার। 

রতাদি দিতে পারে না, সেই স্থলে যদি দাবীক ভূমিতে এরূপ 

কোন কার্য করিলে কোন বিবাদ উপস্থিত না হয় ১ 
কোন ভূমি লাখেরাছজ শৃত্রে দাবী করিলে কেবল স্বত্থের 

প্রমাণ দিয়াই নিশ্চিন্ত থাক! উচিত নহে; রীতিমত দখলেনু 

প্রমাণ আবশ্তক । সেটেলমেন্ট সর্বাগ্রে দখল দেখিয়া থাকে । 

নদী সিকস্থি পয়স্থি চরের স্বত্ব । 
নর্দী গভস্থিত পয়স্থি চর লইয়া! কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে 

এবং উহা শ্বত্ব পাব্যস্ত করিতে গিয়া ১৬ ধারা মতে দরখাস্ত 

করিলে নিয়লিখিত উপায়ে শ্বত্ব সাবান্ত হইক্স] থাকে | যথা $-- 

১। ল্ীন্তিক্মত আবাচি হইতে» 
(ক) এঁচর আবাদের যোগ্য হইলে, আবাদকারী প্রজা 

যে মৌজার যালিককে খাজানা প্রদান করে, উহা! সেই মৌজার 
দল বলিয়া সাবাস্ত হয়। 

৬. আব্বাদি আআ হইে5-- * 

(ক) নদী গর্ভস্বিত কোন নুতন পয়স্থি চর উঠিয়া যে 

মৌজার ক্মির সহিত মিলিত হয়, উহাতে পেই মৌজার মাঁলি- 

কের স্বত্ব বন্তিবে। কিন্ত চর সন্বদ্ধে যদ্দিথাক নকৃসা ব। 
সার্ভে নকৃপ! ভাওরাইয়া এরূপ বুঝা যাঁর যে হা যে যৌজার 

সংলগ্ন হইয়াছে, সে মৌঙ্গার জমি না হইয়া! পর পাড়ের অন্য 

কোন মৌজার জমি যাহা! সিকস্থি হইয়া! নদী গর্ভে বিশীন 

হইয়] গিয়াছিল, তাহ। এইক্ষণ তিয় পাড়ে আসিয়া পয়ি 

হইয়াছে, তাহ! হইলে প্র চব্রযে মৌজার পিকন্থি হইরাছিল, 
শসা পিস সিল পি শা আজো পপ পা আপস পিসী পাপা সপ সপ পপ পসিপপা। ৮ ৮ পাশা শীট শপ পাপী পপ | শত | পাজি 

* ১৮২৫ সনের ১১ কানুন ২য় ধারা দ্রষ্টব্য। 



১০৫ ধার! ও ১০৬ ধারার বিচারু। ৮৩ 

পেই মৌজারই জমি বলিয়া! সাব্যস্ত হইবে ও সেই মৌজার 
মালিকের শ্বতব আইন অন্ধুপারে ধবংদ হইয়া! না থাকিলে উহাতে 
তাহারই স্বত্ব বর্তিবে ৷ 

(খ) যে সমস্ত কম জল বিশিষ্ট ক্ষুদ্র নদীতে যাছ 
ধরিবার জন্য জলকরু ধার্য থাকে গেই সমস্ত নদীতে চর পড়িলে 

নদী গর্ভে যাহার স্বত্ব থাকে, এ সমস্ত নুতন পয়স্থি চরেও 
তাহারই স্বত্ব জন্মিবে। 

(গ) কোন বৃহৎ নদীতে চর পড়িলে এবং এ চর থাক 

নক্সাদি স্বার। অন্য কোন মৌজার পিকস্থি ভূমি বলিয়া! সাব্যস্ত 
না হইলে চর ও নদী তীর মধ্যে যেজঙ্প উহাযদি হাটিয়! পার 

ন1 হওয়া যায়, তবে এ চর গবর্ণমেপ্টের খাস বলিয়া সাব্যস্ত 

ভইবে *। 
১০৫ ধারা ও ১০৬ ধারার বিচারের পর, নিষ্পত্তির তারিখ 

হইতে এক বৎসর মধ্যে লোকাল গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ক্ষমতা! প্রাপ্ত 
কোন রাজস্ব কর্মচারী পক্ষগণের প্রার্থনাষুূলে অথবা নিজের 

ইচ্ছানুসারে উক্ত ধার! ছয়ের নিযষ ক্রষে মিমাংসিত বিষয়ের 

পুলালোচ্ন্ন আআ পু ন্সিমীহস্লাল্ল আবপ্তক 
হইলে তাহ! করিতে পারেন।1+ 

তৎপর ১*৫ ও ১০৬ ধার! মতে নিষ্পত্তি কৃত বিষয়ের আপীল 

শ্রবন জন্ত স্ত্পিশ্পিম্তেল ভৃতই নিযুক্ত হয়েন। পুনরা- 
লোচনার তারিখ হইতে দেওয়ানী কার্য বিধি আইনের 

পপ আপ পীর সপ আস 

* ১৮২৫ সনের ১১শ কানুন, ৪ ধারা ৩ উপধারা দ্রব্য । 
1১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ১০৮ ধাধু! দ্রষ্টব্য । ৪ 



সাভে ও নেটেলমে ট সমাচার । ৮৪ 

ব্যবস্থাধত তিন মাস মধ্যে উল্লিখিত ম্পিশিয়েল জঙ্জের নিকট 

আপীল করিতে হয়। * 

এই আপীল নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে তদৃর্ধ গমনের ইচ্ছা) থাকিলে 

দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনের নিয়শান্ুসারে আগীল নিষ্পত্তির 

পর তিন মাস মধ্যে মহামান্ধ হাই ক্ষোচ্টে আলীল 
করিতে হয়। + 

/ ্ষ্চ সত (পপ এত সা পাদ শপ পদ পপ লে ৮ পা পল ০ শপ পপি শের পাপ শখ শপস্প 

* ১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ১০৯ ক (১২ ) ধার! উবা। 

1১৮৮৫ সনের ৮ আইনের ১০৯ ক (৩) ধারা ভ্রষ্টব্য। 



পরিশিষ্ট । 

হুহলভলন্াঁনী কল্্ান্লেভ্ £ 
যুসলমানগণের প্রকৃত ওয়ারিশ সাব্যস্ত করা এক কঠিন 

ব)াপার। তাহাদের সম্পন্তিতে যুসলমানী কেতাব অনুসারে 

কে কত অংশের অধিকারী তাহ! প্রত্যেকেরই জানা একাস্ত 

আবশ্তক। ভূতপৃব্ব সেটেলমেন্ট অফিসার মাননীয় শ্রীযুক্ত 

বি, বেল্ সাহেব মহোদয় ঘুসলস্মানী কেতাব অক্ষাষী বে 

ফরায়েজ সংগ্রহ করিয়া সাধারণের অভাব দৃরীভূত করিয়াছেন, 

সব্বসাধারণের অবগভির জন্য তাহ 'নয়ে লিপিবদ্ধ করা গেল । 

ইহ দ্বারা মুসল্মানগণের প্রকৃত ওয়ারিশ জানা সম্বন্ধে যে 

বিশেষ সুবিধা হইবে, জাহাতে সন্দেহ নাই । 

সাধারণ নিয়ম | ক্ষ 

১। প্রত্যেক পুক্র প্রত্যেক কন্ঠ অপেক্ষা দ্বিগুণ পাইয়! 

থাকে । | 

১। পুক্র বর্তমানে ভ্রাত। ভগিনী ওয়াবিশ হয় না । 

৩। (€েকবল মাত্র কন্া রাখিয়। কেহ মরিলে ও পুভ্রন! 

থাকিলে মৃত ব্যন্র কন্ঠা, মাত! ও স্ত্রীর অংশ বাদে যাহা 

থাকিবে, তাহা তাহার ভ্রাতা ও ভগিনী পায়। প্রত্যেক 

ভ্রাতার অংশ গ্রত্যেক ভণিনার অংশ অপেক্ষা দ্বিগুণ । কেবল 
সপ পপ তা পপি পিপাসা পাপা পপি শে সপ্পা সস পাপ শী শপ টপস পা পা পাপ 

* মাননীয় শ্ীধুক্ত বি, বেল্ সাহেব কত “মুসলমানের 

ওয়ারিশগণ' নামক ফারষ্ দ্রষ্টব্য । 
৮ 



৮৬ সার্ভে সেটেলমেন্ট সমাচার । 

আ্রাতা থাকিলে বাকী অংশ সমুদ্বয়ই ভ্রাত। এবং কেবল মাত্র 
ভগিনী থাকিলে অবশিষ্ট অংশ সমুদ্রয়ই ভগিনী পাইয়! থাকে । 

৪1 এক কন্া থাকিলে ॥০ আনা অংশ পাইবে। 

একাধিক কন্যা থাকিলে তাহারা ॥%১৩।/ ক্রান্তি অংশ তুল্যাংশে 

পাঁইবে। 

৫1 যদি বরাত কি ভগিনী বর্তমান না থাকে তবে মাতা 

ও কন্ত। আপন আপন অংশ বাদে বাকী অংশ নিজ অংশের 

বসদ মতে পাইবে ; বাকী অংশ হইতে স্ত্রী কিছু পাইবেন! । 

৬। কোন ব্যক্তি নিঃসস্তান অবস্থায় মরিয়া গেলে তাহার 

দ্রীতা ও তশিনীগণ উল্লিখিত নিয়মান্ুসারে পুত্র ও কন্ঠার 

ন্যায় অংশ পাইবে। 

৭। নিঃসস্তান ব্যজির ভ্রাত1 ব1 ভগিনী না থাকিলে তাহাৰু 

জ্ঞাতীগণ অংশ পাইয়। থাকে। স্ত্রী মাত্র ।* আনা অংশ পায়। 

০০০ 



পরিশিষ্ট ৷ 

[. মাত। ও স্ত্রী বর্তমানে । 
১। কেবল মাত্র পুত্র থাকিলে £-- 

( বিশেষ দ্রষ্টব্য - নিয়স্ক টেবল সমূহ মধ্যে ৮ ক্রশ 
চিন মূল ধনী মৃত ব্যক্তির পরিবর্তে 

দেওয়া হইল )। 

১নং টেবল। 

(১) (২) 

ূ মাতা ; ূ মাতা | 
ূ ০" 1 
ৃ নট | কি ১ 
| %১০1/ | %১৯৩1% 1 

7.1. ০ চি ৫ 
২ তরী | ু ত্র 

নস ৃ : তা নু 

১৫ 1 ষ্ ] | ৫ ৃ ডঃ 

| ৮৯1 ক 
হি রি িডিতে টিটি 

এ না ভি 
পু রিনা রাতে 

- পুত্র [. পুত্র 
শছও উর ১ সির 

॥৩/৬।,// ১১৫২ 2 

ূ 1./১৩।/ লিন 1/৯৩1/ 



সার্ভে ও সেটেলমেন্ট সমাচার । 

[. মাতা ও স্ত্রী বর্তমানে । 

৮৮ 

পুর ও কন্যা থাকিলে £-- স্ | 

২নং টেবল। 

(২) 

মাতা 

ৃ /১৭8৭ 
| 15/৯১/৭৩/ ১৫।১৩ 

| 
| 

৩/১৫।১৩/১/৯৫| ৯৩ /১৭৮৭ 
| 

তর 
্ শত 7৭৯ পাপ সাকিল জা 



৮৯ পরিশিষ্ট। 

(৪) (৩) 
সপ শসা পপ 

মাতা মাত] 

প৬]ি 

পট 

1১%)//11১ +/1 %/৫1/ 

পপ পপ 
পপ পা 

০/১৩।// 



৯০ সার্ভে ও সেটেলমেন্ট সমাচার 

1, . মাতা ও স্ত্রী বর্তমানে । 
৩। কেবল মাত্র কন্যা থাকিলে £__ 

ওনং টেবল। 
(১) 

মাতা 

1/৬1।/// পু /৬।// 



৭১১ পত্বিশিষ্টু ৷ 



৯২ সার্ডে ও সেটেলমেন্ট সমাচাব্র। 

[* মাতা ও স্ত্রী বর্তমানে 
৪। নিঃসন্তান অবস্থায় ঃ 

৪নং টেবল। 

জ্ঞাতী থাকিলে 

বাকী ।%১৩।/ 

ক্রান্তি অংশ 

তাহার পাইবে। 



১। 

পরিশিষ্ু। 

]| কেবল স্ত্রী বর্তমানে । 
কেবল মাত্র পুর থাকিলে £₹__ 

_ ৫নং টেবল। 

০ 



৯৪ সার্ভে সেটেলমেন্ট সমাচার । 

]* কেবল স্ত্রী বর্তমানে । 
২। পুত্র ও কন্যা থাকিলে £__ 

৬নং টেবল। 
(১) (২) 

- স্তর » স্ত্রী 
7 টরনিল্রাতা 

রঃ [৬ 
র 

চট ১৫ 

| ০/৩ %/০ 

জরা রাা 
| | | | | 

ূ ূ র 
পুক্র ' কন্া পুত্র | পুত্র ! কন্তা [রা 

| | ৃ 
| | ূ দি 

১৯১ ৯৪১] 1৬৯ ৬৯৬ [$৯উ হও 
॥./৬11// ' ।১৩1/ ।১৩1/ | 1১৩1/ 1%/৬).// 1৬11 

টিউনটি রি 



পরিশিষ্ট । ৯৫ 

(৩) 
রর রী 

১৫ 

%/ ০ 

- 

রা 
শা ১ সা অর, সপ 

পুত্র পুর | কন্তা 

শপ পপ সি তি 

০ রে ৭. % + 
ই ৯৮ 15৯৮1 ₹৮%৮ 

1/১২ ্ %/১ ৬ 

বাঁ) সাপ 

কন্ঠা | কন্ঠ! 

রে ৯ রথ. ১ চা 
সা 2৫৮ ৪ ১৫৮ ৯৮ 

|৩/ ০ ৩/১০ | ৬/১০ 



৯৬ সার্ভে সেটেলমেন্ট সমাচার । 

]| কেবল স্ত্রী বর্তমানে । 
৩। কেবল মাত্র কন্য। থাকিলেঃ-_- 

ণনং টেবল। 
(১) (২) 

লতা - স্ত্রী ভিন ভ্রাতা হন্ত্রী . ভগিনী 

| ০4 
টি? 

ষ্ঠ | ্ ৬ ১৫ র্ * ১৫ 

1০ ঃ ূ %/০ %31/-/৭. ৷ %০ ন্ 

| 

সি 

কন্যা | কণ্তা 

ও 

৩ ত 

৮ |.//1/৬॥// 

1 ৃ 



পরিশিষ্ট 



৯৮ সার্ভে ও সেটেলমেন্ট সযাচার। 

]] কেবল স্ত্রী বর্তমানে । 
৪1 নিঃসস্ত।ন অবস্থায় ঃ_ 

৮নং টেবল। 
(১৯). 

ভ্রাতা | » স্ত্রী |5গিনী 

*ধ 

$ শ ঠ নী ৬১৮৮1১৮1৮18 

সপ পপ স্পা ও 0/৬// ৮০ [1১৩1 
শি চি ০৮৮. সাপ পপ পাল নি ০০১৬, 

বাকী ৪* বাবু আনা 

জ্ঞাক্তী প্রাইবে । 



পরিশিষ্ট । ০০ 

11 কেবল মাতা বর্তমানে । 
কেবল মাত্র পুজ্র থাকিলে 2 ৯ | 

৮৮/৬|,// 

৯নং টেবল। 

ৰ 
ৃ 
ৰ 

ূ ই ৮ত্ ই১৫ 

ও চি 1৮১৩1/ 

(২) 

মাতা 

৮ ৯৩1// 

৯৫ 

ূ 
০৯-৬ 

[| 
। 

দ্ [ | 
পপ পপ 

| 

ূ 

ৰ 
ৃ 



৯০৪ সার্ডে ও সেটেলমেন্ট সযাচার। 

|| কেবল মাতা বর্তমানে ৷ 
২। পুণ্র ও কন্যা থাকিলে £-- 

১০নং টেবল | 
(১) 

| 

মাত 

৫৯ 

০১ ৩1/ 

রর 
হল] কল 

স্ 
ত১৮] ১৮৩ 

॥১৭৮৭ 1৮৮ ১ 

৮০৮১০ 

(২) 

মাতা 

৮/৯ ৩1 

৪ ৫ ১ 1 
৮ ত১৮৫৬ ১১৮ পা 

৮৮ ০১৩ 11৮৮/১৩|/৪1///1%81//০ 

চএাররররাররাররানারররারটাররারারারাারারাইরারগার্ 



ও 
মাত। 

প
ু
ন
 
জ
প
 

ূ 

প
ি
স
 | ৮/১৩।-/ 

১৫ ৯৫ 
ল
ি
 

ট
র
ে
ন
্
ট
 

ি
উ
ত
 

০ 

/ ৬/৬।॥ রর ৩/৬|,/ 

শা স্িপা পা্পীাসি পাপা প্রজাগলগন জল 

্ 

প
া
শ
 

প
প
ি
প
া
শ
শ
শ
 

৩
 

১
 

“টি 

ূ 
সদ এপি পাপাশীপশাপি সা শাপিপপাশীী শিশি শা ৭৩ পিছ 



৯০২ সবার্তে ও সেটেলমেন্ট সমাচার । 

[]] . কেবল মাত বর্তমানে । 
৩। কেবল মাত্র কন্ত! থাকিলে £- 

১১নং টেবল। 

1/৬11///1 1/৬11// 



১৩৩) পরিশিষ্ট । 

| ূ 

পপ 

স্ 

মাতা 

দিপা আপস 
ক 



1, কেবল মাত বর্তমানে 
৪ | নিঃসন্তান অবস্থায় £ 

১২নং টেবল। 

বাকী ॥%১৩।/ 

ক্রান্তি অংশ 

জ্ঞাতী পাইবে। 



পরিশিষ্ট | ১৩ 

[ড্র মাতি। ও স্ত্রী অবর্তমানে । 
১। কেবল মাত্র পুক্র থাকিলে £-- 

১৩নং টেবল। 

(১৯) (২) 
তব ] 

ৃ 
1 

রি ূ 
পুত ঘ | 

৫ 2 ১ | ৃ পুত | পু 

ৰ টি র ডিন ৫:58 (8 



১০৬ . সার্ভে ও সেটেলমেন্ট সমাচর 

]ড মাতা ও জী অবর্তমানে । 
২। পুত্র ও কন্যা থাকিলে £-_ 

১৪নং টেবল। 

ূ রর 
টি? নে | 

| পুল্দু জন রুজ্ল 
গতর | পুত্র কন্তা | কন্তা 

পুত্র জা! | +12-222:244. 
টা | 
| ৃ্ ১; $ | ৯ | * 

ভি তি 

] 
র ৃ 

ূ //৬1//1/৬/7 ১৩ (৮১৩1/ 
| ॥%১৩1/ '/৬1,// | | 



পরিশিষ্ট । 



১০৮ সার্ডে সেটেলমেন্ট সমাচার । 

[ঘ্* মাত। ও স্ত্রী অবর্তমানে | 
৩। কেবল মাত্র কন্যা থাকিলে 2 

১৫নং টেবল। 

(১) 

জাত ৃ ভগিনী 

|. 
র * ০ 

1/৬|,// | ূ  ূ 9১ ৩1// 

কন্যা! 

1/৬),// 1./৬// 



পরিশিষ্ট। ১০৯ 

(৩) (৪) 

কন্ঠা | কন্ঠ ৰ 

ই ূ ই 

|" 22255 

(১১ (২) 
| 

ভাত ূ ভগিন কা 
সব সী তি 

পু | ৯ 
* | 

8০৮১ ৩।/ 1 1 51০// 
1 ! 

সম্পূর্ণ 





প্রশংসা প্র 1. 
১. অধমধিংদের এলিট সেটেগষেন আফিলা ভযুজ 
অল খাহাকুষ যৌলুবী। গহচ্ছদ আব ক বগিন বি, এ খন 
জিশ্রিঘছেন 4” 

14 1384৩ ঢ] 17688 28৮০৩ 7০৫৩0 সিকও৪এ 
30115 প্ভাসতঠা খত 55০81220576 এজ0920252 জা 
85৩ 99150 হোন 2016500007৭, আত ৬ 
10106 ১ 1৯ 78065১2 ঠ 21518065 *6)৩ কিন: 
৫ 9901৩160 কাস্া50088 215 গো 2 ও 2০০ 
1186. (ডি 0188৯ 3978781850৭ ৪ 81088 059559165% 
8 [জাত 0017057680৩ 050016 £51618117, 84 11 
আপাত হজ (09600125110 15561558159 
15810 89711611211 005 218৬152052৫ 51105 
'হাাুাক0019 055৩ 9501 01500560111 05185] 5৮৫ 1 20010? 

০৮ চত 0০০ 4] ক0271151010 5৩5৬ 006 040০9৩ 

104 ৮016৬ 1120 রর 
| "1, 5 0001151 ত ৯, 

49, ১, ০, 

18, 7. 28. 
(আঅনুধাধ ) 

খাবু যোগন্ত্রপ্রসাদ দতের সার্ছে ও সেটেলমেখ্ট সমাচার 
'দেখ্িযাতি এবং কত্তকক্ার। আব্গ্রকীয় বিষয় ল'শোধন খন 
প্রস্তাব ধরিঘাছি। তে লমগ্ত কেলায় সার্ডে ও দেটেহাষেণ্টের 
ক্কার্ধা চলিতেছে, সেই পর ভালে একপ সরল বাঙ্গালা ভাবা 
কাফখান পুস্তক অতি আব্গ্তীয় জ্পায় সিশ্চয় করিব 
: কঈলিতে পাতি যে, সর্মসাধারণ ধ্যভি। খাতেই এষ, লোটাল- 
। গোপ্টর কার্ধো পিক বখটানীগণ সকলেই ইহাতে লেখ 
1 শহাধত্য পাইছে ভাগীছ খাবস্থীয় কামাল সুদযজগে 
আ্কপি। ধইযাছে। পুশবখাজি নিখিল ডল বে। গক্ষি 
| গঠিত পিছ হষঈজনে ভাই আম শিক্ষা ও 
শর করিনা! 
৮ কাধ, এ। জমিন রিট. 

১ খল সেদিন 



ময়মনসিংহের অন্যতম এসিষ্টাপ্ট সেটেলমেন্ট অফিসার 
শ্রীযুক্ত ছৈয়দ মজ্জাম উদ্দিন হোসেন বি, এ মহোদয় লিখি- 
য়াছেন ৫ 

43908. 09602012 আজননবু 20105 90175০৮% & 

56616706100 96108 01)82 21002৯ 0000 2 নতি] 001017- 

০৭01017) 200 ৮11] 190 01 (7986 101] 00 (10036257160 

70001510012010110 120 150৮0270৮70 410701510 

508905 200 ৮৮151000807] 9৮৮৩৮ 0 5০60০- 

[00101 01১07761025, ৃ 

5. ১1. 17105911. 1),4, 

4591. 501, 01021. 

18. 7,171. 

( অনুবাদ ) 
বাবু যোগেন্দ্রগ্রসাদ দত্তের “সার্ভে ও সেটেলমেন্ট সমাচার” 

একখানি আবশ্কীয় বই বল্য়া! বোধ হইল। যে সমস্ত বাঙাল 

ভাষায় জ্ঞাতসার “লাক সে্টেল্ষেণ্টের বিভিন্ন কার্যাবলী 

নিতে ইচ্ছা করেন এবং যাহারা বেডাষ্ট্রেল সাতে ও সেটেল- 

মেণ্ট বিভাগে স্কাজ করে,ন তাহারা সকলেই ইহ দ্বারা বিশ্বে 

সহায়ত পাইবেন । 

এম্. এম হোসেন বিঃ এ, 

এস, সেট, অফিসার । 

১৮।৭1৯১ 



* * পুগক খানি পেটেলবেটের রিল ও ম্বহলিখন সধন্ধে 

অবজ্ঞাতব্য বিধয়গুল দৃষ্টান্ত পহকারে এক্স সরগ ভাবায় 
বনখিত হইননাছে যে, ইহ! পাঠে জমিদ|র, তালুকদার, মধ্য- 

খ্যত্বাধিকারী, রার়ত কোর্ফারায়ত প্রস্তৃতি যাবতীয় স্বার্থবিশিষ 

ব্যক্তিগণই সমাক্রূপে জানলাভ করিতে পাব্রিবেন। ইহার 

লিখিত বিষয় গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! পেটেলমেন্টের কার্ম্যে 

প্রবৃশ্ত হইলে ব! তদ্বির করিলে আব্র কোঁন অসুবিগাই ঘটিবে না। 

* * *% সেটেলমেন্ট বিভাগে বীহারা কার্য করেন তাহারাঁও 
অনেক সময় ইহ! পাঠ করিয়া উপকৃত হইতে পারিবেন । * * * 

সৈটেলষেন্ট বিভাগ ] শ্রীসিদ্ধেশ্বর হালদার বি, এ 

মন্মন্পিংহ কান্থনগে। 

পুস্তকখানি প্রক্কতই বিশেষ উপযোগী হইয়াছে । আশাকরি 
্রন্থকারের পরিশ্রম সফল হইবে । 

সেটেলমেন্ট বিভাগ 1 
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চট্োপাধ্যায় বি; এ, 

. ক্য়মনপিংহ" ৮. 
কানুন গে! 

৮৫1১১ 

ররর হাহা 

গ্রন্থকারের উদ্ভম প্রধংসনীয় | পুস্তকখান! পাঠে সাধারণের 
উপকার হইবে । 

সেটেলমেন্ট .।শাগ ] শ্রীধতীক্রযোহন চক্রবর্তী বি, এ, 

মরমনসিংহ ১৩1৫।১১ কানুন গো 

১০০০০ ০০০০১ 



পৃস্তকখানিতে সাধারণের জ্ঞাততবা বছবিষয় সঞ্গিবেশিত 
হুইয়াছে। এই পুস্তক পাঠে লেটেলমে-ট বিভাগের আব্মীন ও 
গাটোগ্নাীগণও উপকৃত ছইবে। পুস্তকথানির খল & 
প্রার্থনীয় | 

সেটেলমেন্ট বিভাগ শরীননুকুলচগ্র সরকার বি) এ) 

ময়ধনপিংহ | ৪1৬১৯। ও 
রর কানন গে 

দর 

শ্রীদুক্ত যোগেন্দর প্রসাদ দত প্রণীত সার্ভে ও পেটেল্াশ ১ 
সমাচার আদ্যোপান্ত পাঠ কবিধা প্রক্কৃতই পুলকিত হয় 
এতদুর সংক্ষেপে ও বিশদ ভাবে কিস্তোয়ার, খানাপুরী, বুঝুন, 
এটেষ্টেশন ১০৩ (ক)ধাব! প্রসৃতি বিষয়গুলি আর জেন, 
পুস্তকে এন্ধপ সরল ভাখায় বুঝান হয় মাই জমিদার মধ," -*- 
ধিকারী, বায়ত, বিশেষতঃ মুসলমানদিগের বিশেষ পান্না 
পুস্তক । 

সেটেলমেন্ট বিভাগ 

ক্যাম্প মুক্তাগাছ। 

২ রাজুন ১৯১১ 

1, প্র্গরেশচজ সেন 
ৰা কানন গে।। 

এ) 

উরতারচাতচরাতীড় 



গ্রন্থকার প্রণীত 

ভ্কঞ্াইই শ্যান্াউ ॥ 
(যনস্থ ) 

নরকের ভীষণ যাতন। হইতে রক্ষা” পাইয়। মানুষ কিন্ধুপে 
শ্বর্পে বিষল জ্যোতিঃতে বিভাসিত হইতে পারে,নরকের 
কু দশ ছ্বাণত ন্বশাব ভীবণ অভ্যাচাবী জগাইকে পতিপ্রাণ! 

শীলাদেবী অসহ্য মর্শখযতন! পাইয়াও কিরূপে দেবত। 

জ্ঞালে পৃদ্ধা করিয়াছিলেন,__প্রণক্বের পবিভ্র-তোতে অবগাহন 
কারিঞা বিলাসবিত্রান্থ। রমণী মুসলমান ছুহিতা বোসেনা কিরূপে 

(রস+”লর আশায় ইহ জীবনের সুখে জলাঞ্জলী দিয়! অনার়ালে 

এাযত্সোৎ্সর্গ করিয়াছিলেন,-ক্ষমা ও ওুদার্ষ্যের প্রতিু্তি 

আস] নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গ কিরূপে তক্তির সুণীতল বারি 

»।।লয়া দিয়! পাপী কঠিন প্রাণেও করুণার ছবি আকিয়া 

ছিলেল *জগাই মাধাই” তাহারই একখানি মনোহর চিত্র | 

।পকৃবা'লকা, বুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা--যে কোন ব্যক্তি ইহা! 
পাঠে আনন্দিত হইতে পারিবেন । ইহাতে সুন্দর জুন্দর ছবি 

থ*ল্বে। 

জ্ীকৈলানচক্দ্র আচার্ধ্য । 



251050 09 হু. মূ. 08. 
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